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 أهبًت الوجبلس واللجبى 

 هجلس الكليتهحضر اجتوبع 

   2223 /2222" للعبم الجبهعي االولي" الجلست 

 11/9/2222فق 1الووااألحد الوٌعقدة يوم و

وذلظ في تساـ الداعة العاشخة والشرف  2022/2023" لمعاـ الجامعيولىاألعقج مجمذ الكمية "الجمدة 
عسيج الكمية ورئيذ السجمذ  .د/ محسػد عبج العديد متػلي قػرةبخئاسة أ 11/9/2022صباح يػـ األحج السػافق 

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

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

  السدالظ البػليةقدع جخاحة ب رئيذ    سمصاف دمحم سمصاف  د/ػ أ.
  خاحة العيغرئيذ قدع شب وج     ػ أ.د/ ىجى دمحم كامل الدبكي

 الجخاحة العامةرئيذ قدع      حاتع محسػد سمصافػ أ.د/ 
 قدع جخاحة التجسيل والحػػػػخوؽ  رئيذ     دمحم أحسج أحسػج مجاىجػ أ.د/ 
            قدع الصفيميػػػػات رئيذ    نادية صالح دمحم الشحاسػ أ.د/ 

   ة الجمػيػػػةئيذ قدع أمخاض القمب واألوعير    دمحم فيسي الشعسانيأ.د/ػ 
 األشعة التذخيريةقدع  رئيذ    حاـز حدغ عيج حدغػ أ.د/ 
 الحيػيػػػػػػػػػػػػػة رئيذ قدع الكيسياء   مآثخ كامل عبج الدالـ الذافعي ػ أ.د/
   الصب الصبيعي والخوماتيـد والتأىيػػلرئيذ قدع     سسخ جابخ أحسج سميساف  ػ أ.د/

 رئيذ قدع األمخاض الجمجية والتشاسميػػػػػػة     دمحم عبج الػاحج جابخػ أ.د/ ػ
 رئيذ قدع األمخاض الرجرية والتجرف     خسيذ أحسج عامخ عبج الػىاب أ.د/

    السخ واألعرػػػػاب رئيذ قدع جخاحة   حداـ عبج الحكيع الشعساني ػ أ.د/ 
 ة ػػػػرئيذ قدع التذخيػػػح واألجشػػػػػػ      ىشاء زكخيا عامخ نػح ػ أ.د/

      رئيذ قدع أمخاض الشداء والتػلػػػػػػػػػػيج    حامج الديج حامج المقػه د/ػ أ.
 قدع األمخاض الستػششةرئيذ    ػ أ.د/ أيسغ دمحم عبج الغشي المحمح 
 ةػػػػػػرئيذ قدع األمخاض العربية والشفدي    ػ أ.د/ رشا عمى مرصفي القباني 

  األسػػػخة رئيذ قدع شب   ىالة دمحم السريمحي شاىيغد/ أ.ػ 
 ة  السيكخوبيػلػجيا الصبية والسشاع رئيذ قدع   ػػ أ.د/ أمل فتح هللا عبج الخحيع مقمج 
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  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    البصر د/ ميا دمحم عمى أ. ػ
  جخاحة القمب والرجررئيذ قدع      رفيق فكخي بخسـػػ أ.د/ ػ
 لػجي قدع اليدتػ رئيذ       د/ ىالة دمحم الحخوف أ. ػػ
   بقدع شب األسػػػػخةمتفخغ أستاذ      أ.د/ تغخيج دمحم فخحاتػ 
 بقدع اليدتػلػجيامتفخغ ذ أستا    عصية سامي الحديشيأ.د/ ػ 
 أستاذ بقدع الباثػلػجيا اإلكميشيكية      روحية حدغ العجؿأ.د/ .

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

  والعشاية السخكػػػدة دع التخػجيػخأستاذ بق     صفاء دمحم ىالؿ ػ أ.د/
  قدع السيكخوبيػلػجيا الصبية والسشاعةب أستاذ    سحخ عمى دمحم عمىػػ أ.د/ 
 بقدع األمخاض الجمجية والتشاسميػػة أستاذ     عدة جابخ عشتخ فخجػ أ.د/ 
 جخاحة القمب والرجرأستاذ بقدع      إسالـ محب عبج السخضيػ أ.د/ 

   أستاذ بقدع جخاحة العطػػػػػػػاـ    الراوي حبيبدمحم عبج هللاأ.د/ ػ 
  ػاتأستاذ بقدع الصفيميػػ    بياء الجيغ وديع رمزافػ أ.د/ 

  ة التذخيريػػػةػػػػأستاذ بقدع األشع    ػ أ.د/ دمحم شػقي عبج هللا
 خاض الشدػاء والتػليػػػػجػأستاذ بقدع أم   ػ أ.د/ دمحم عبج الغشي دمحم عسارة

 ب وجخاحػػػة العيػػغػػأستاذ بقدع ش    دمحم فخيج وججي ػ أ.د/ فخيج
 ةػػة العامػػػػأستاذ بقدع أمخاض الباشش    أحسج راغب تػفيق سالعأ.د/  ػ

 أستاذ بقدع الجخاحػػػػة العامػػػػػة    ػ أ.د/ أحسج صبخي الجساؿ
 ع الباثػلػجيػػػػػػػػػاػػػأستاذ بقد    ػ أ.د/ داليا رفعت الديج الذخاكي

 اذ بقدع األمخاض الرجرية والتجرف أست     أ.د/ ميا يػسف عمى الحفشاوي ػ 
 أستاذ بقدع التذخيػػح واألجشػػػػػػة   ػ أ.د/ وائل بجر محي الجيغ إبخاىيع

 أستاذ بقدع أمخاض القمب واألوعية الجمػية    ػ أ.د/ نجالء فييع أحسج سبيع
 شػب السجتسع العامة و الرحة أستاذ بقدع     ػ أ.د/ ىالة مخواف دمحم  جبخ

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

 ب األشفػػػػػػػػاؿػأستاذ بقدع شػ     ػ أ.د/ سامح عبج هللا عبج الشبي
 ة والعربيػةػػأستاذ بقدع األمخاض الشفدي    ػ أ.د/ إبخاىيع الديج األحسخ

 
 نقيب أشباء السشػفيػػػػػػػػػة      د/ حديغ أحسج نجا   ػ 
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 الكيسياء الحيػيةبقدع أستاذ مداعج      الديج صابخ أبػ الشػرػ  د/ 
 األمخاض الستػششةبقدع أستاذ مداعج      حداـ الجيغ مرصفي سميعػ  د/ 
 وتع دعػة كل مغ :* 

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

 مجيخ مخكد القياس والتقػيعالصفيميات و أستاذ بقدع    جيياف صالح صادؽػػ أ.د/ 
 وقائع بعسل مجيخ وحجة ضساف الجػدة ػاتأستاذ بقدع الصفيميػػ  أميخة فتحي عبج العاشيػ أ.د/ 

 عج بقدع شب األسخة ومجيخ مخكد تصػيخ التعميع الصبيالسدا األستاذ    د/ نجػي نذأت حجازى  ػ
   مجيخ وحجة العالقات الخارجيةو  أستاذ بقدع الباششة العامػػػة    أحسج دمحم دمحم زىخافأ.د/ ػػ 

 ػلػجياالفديبقدع متفخغ أستاذ   صالح جسييخ عبج الحسيأ.د/  .* وقج اعتحر عغ عجـ الحزػر : 
 عغ الحزػر كل مغ :تغيب  * و

  بقدع الفارماكػلػجيا اإلكميشيكية أستاذ عادؿ حديغ عبجالسعصي عسخ/ أ.د ػ رئيذ قدع جخاحة العطػػػػػػاـ ػ أ.د/ أيسغ دمحم محسػد عبيج
 لتجسيل والحخوؽ أستاذ بقدع جخاحة ا  شارؽ فؤاد كذظػ أ.د/   أستاذ بقدع األمخاض الستػششة عالء الجيغ نػحدمحم أ.د/ ػ 

 عالج األوراـ والصب الشػوي أستاذ بقدع  ناصخ دمحم عبج الباري ػ أ.د/ السخ واألعراب قدع جخاحة ب أستاذ عادؿ دمحم حشفي د/ػ أ.
 التػليج وأمخاض الشداءمجرس بقدع  عراـ عبج الطاىخ أميغ د/ ػ    مخ واألعراببقدع  مجرس  أحسج فتحي محسػد شيحةػ  د/  

    
عسيج الكمية ورئيذ السجمذ بحكخ " بسم  محسػد عبج العديد قػرةالجمدة الديج أ.د/ واستيل 

 ...سجمذ متسشيا لمجسيع دواـ التػفيق الالدادة الحزػر أعزاء بهللا الخحسغ الخحيع " ثع رحب سيادتو 
 

 ا لمجسيع .* ىشا سيادتو جسيع الحزػر بسشاسبة العاـ الجراسي الججيج متسشيا أف يكػف عاما دراسيا مػفق
 

 : الوٌبقشبث
 ػػ افتتاح العشاية السخكدة2  ػػ وضع حجخ االساس لمسجيشة الصبية1
 ػػ البخنامج الخاص4    ػػ تصػيخ مجخل الكمية3
 ػػ الكتاب الجامعي6  رة (شػػ االستعجاد لمعاـ الجراسي) الس5
 ػػ االعالف عغ بعس الػضائف الشيابية8    ػػ الجامعة االىمية7
 

 األسػتاذ بقدػع الرػحة العامػة وشػب السجتسػع محسػػد الدػيج أبػػ سػالع أ.د/  ت السػافقػة عمػى اختيػاروقج تس* 
 . 2222/2223لمعاـ الجامعي  أميشا لمسجمذ
 

 عمى الشحػ التالي :في عخض السػضػعات السجرجة بججوؿ األعساؿ سيادتو ثع بجأ  *
 

 

 : الوصبدقبث :أوال 
  1/1/9/2222الووضوع رقن 
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والسشعقجة يـػ  2221/2222 يلمعاـ الجامع" الثانية عذخمى محزخ اجتساع مجمذ الكمية "الجمدة السرادقة ع
 . 864/12/8/2222حتى  787/12/8/2222 والستزسشة القخارات مغ 14/8/2222 السػافق األحج

 القــــرار

 السرادقة
  2/1/9/2222الووضوع رقن 

 فق عمييا أ.د/ عسيج الكمية بالتفػيس .مػضػعات العالقات الثقافية التي واالسرادقة عمى 
 القــــرار

 عمى : ... ويخفع لمجامعة . السرادقة
الى بالكمية  شب االشفاؿالسداعج بقدع  االستاذ وائل عباس عبج السقرػد بحبحد/  سفخ * السػافقة عمى

 نفقتوعمى  2222سبتسبخ17حتى15 لحزػر السؤتسخ الثامغ لتغحية االشفاؿ في الفتخة مغ  مجيشة فالشديا ػػ بجولة اسبانيا
 .  الخاصة حيث يػجج لدياتو دعػة لحزػر السؤتسخ

 
 ثبًيب : هوضوعبث لإلحبطت :

  3/1/9/2222الووضوع رقن 

 الثالثاءوالسشعقجة يـػ  2221/2222لمعاـ الجامعي الجراسات العميا" لجشة " إحاشة السجمذ عمسا بسحزخ اجتساع 
 . 9/8/2222السػافق 

 القــــرار

 أحيط السجمذ عمسا
  4/1/9/2222الووضوع رقن 

 2221/2222لمعاـ الجامعي " شئػف خجمة السجتسع وتشسية البيئةلجشة "إحاشة السجمذ عمسا بسحزخ اجتساع 
 . 12/8/2222السػافق  االربعاءوالسشعقجة يـػ 

 : القــــرار

 أحيط السجمذ عمسا
  5/1/9/2222الووضوع رقن 

 األحجوالسشعقجة يػـ  2221/2222لمعاـ الجامعي العالقات الثقافية" لجشة "اجتساع  إحاشة السجمذ عمسا بسحزخ
 . 4/9/2222السػافق 

 : القــــرار

 أحيط السجمذ عمسا
 
 

  6/1/9/2222الووضوع رقن 

السػافػػق  األحػػجوالسشعقػػجة يػػـػ  2221/2222لمعػػاـ الجػػامعي السكتبػػات" لجشػػة "إحاشػػة السجمػػذ عمسػػا بسحزػػخ اجتسػػاع  
4/9/2222 . 

 : القــــرار

 أحيط السجمذ عمسا
  7/1/9/2222الووضوع رقن 
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 2221/2222لمعاـ الجامعي القيع والسبادئ وأخالقيات البحث العمسي لجشة " إحاشة السجمذ عمسا بسحزخ اجتساع 
  . 4/9/2222السػافق  األحجوالسشعقجة يـػ 

 : القــــرار

 أحيط السجمذ عمسا
  8/1/9/2222الووضوع رقن 

والسشعقجة يػـ  2221/2222لمعاـ الجامعي شئػف التعميع والصالب" لجشة " حاشة السجمذ عمسا بسحزخ اجتساع إ
 . 11/9/2222السػافق  األحج

 : القــــرار

 أحيط السجمذ عمسا
  9/1/9/2222الووضوع رقن 

والسشعقػجة يػـػ  مج الستسيػدمجمذ إدارة بخنامج الصػب والجخاحػة التكػاممي والبخنػاع إحاشة السجمذ عمسا بسحزخ اجتسا
 . 11/9/2222السػافق  االحج

 : القــــرار

 أحيط السجمذ عمسا والسػافقة عمى ما جاء بالسحزخ .
 

 ثبلثب : هوضوعبث هجلس الكليت واألقسبم العلويت  :

  12/1/9/2222الووضوع رقن

 . 2222/2223معي الججيج السػافقة عمى تذكيل مجمذ الكمية لمعاـ الجا ػ بذأف محكخة أ.د/ عسيج الكمية
 : ـرارـالقــ

 عمى الشحػ التالي : التذكيل الججيجالسػافقة عمى 
 رئيدا لمسجمذ   عسيج الكمية   محسػد عبج العديد متػلي قػرة ػ أ.د/أ 
  وكيل الكمية لمجراسات العميا والبحػػػػػث  ػ أ.د/شاىخ عبج الدتار محسػد عيج1
 وكيل الكمية لذئػف خجمة السجتسع وتشسية البيئة  أ.د/ عبج الخحسغ الدباعي سخحاف ػ2
 التعميع والصػػػػػالب وكيل الكمية لذئػف       ػ أ.د/3

 ب ػ رؤساء األقداـ :
 رئيذ قدع األمخاض الباششة العامػػػػة   عبج هللا عبج العديد بيشدي ػ أ.د/ 1
  عشب السجتسالرحة العامة و رئيذ قدع     محسػد الديج أبػ سالعػ أ.د/ 2
 ةػرئيذ قدع جخاحة السدالظ البػليػػػ    ػ أ.د/ سمصاف دمحم سمصاف3
 ة العػػػػػيغػرئيذ قدع شب وجخاح    ىجي دمحم كامل الدبكيػ أ.د/4
 رئيذ قدع الجخاحػػة العػػػامػػػػة    حاتع محسػد سمصافػ أ.د/ 5
 رئيذ قدع جخاحة التجسيل والحػػػخوؽ     ػ أ.د/ دمحم أحسج أحسج مجاىج6
 رئيذ قدع الصفيميػػػػػػػػػػات   ػ أ.د/ نادية صالح دمحم الشحاس7
 رئيذ قدع أمخاض القمب واألوعية الجمػية    دمحم فيسي الشعسانيػ أ.د/ 8
 رئيذ قدع األشعة التذخيريػػػػػػػة    حاـز حدغ عيج حدغ ػ أ.د/9
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 رئيذ قدع الكيسيػػاء الحيػيػػػػػة    ػ أ.د/مأثخ كامل عبج الدالـ12
 رئيذ قدع الصب الصبيعي والتأىيػػػل   سسخ جابخ أحسج سميسافد/ أ. ػ11
 رئيذ قدع األمخاض الجمجية والتشاسميػػة    دمحم عبج الػاحج جابخػ أ.د/ 12
 رئيذ قدع األمػػخاض الرجرية والتجرف    ػ أ.د/ أحسج عامخ عبج الػىاب خسيذ13
 خ واألعرابػػػقدع جخاحة الس رئيذ           د/ حداـ عبج الحكيع الشعسانيأ.ػ 14
 رئيذ قدع التذخيح واألجشػػػػػػة    ػ أ.د/ىشاء زكخيا عامخ نػح15
 رئيذ قدع أمخاض الشداء والتػليػػػػج   ػ أ.د/ حامج الديج حامج المقػة16
 رئيذ قدع األمخاض الستػششػػػػػة   ػ أ.د/ أيسغ دمحم عبج الغشي المحمح17
 رئيذ قدع جخاحػة العطػػػػػػػاـ   جأيسغ دمحم محسػد عبي ػ أ.د/18
 رئيذ قدع األمخاض الشفديػة والعربيػة   ػ أ.د/ رشا عمى مرصفي القباني19
 رئيذ قدع شب األسػػػػػخة   ػ أ.د/ىالة دمحم السريمحي شاىيغ22
  رئيذ قدع السيكخوبيػلػجيا الصبية والسشاعػة   أمل فتح هللا عبج الخحيع مقمجػ أ.د/21
 رئيذ قدع الباثػلػجيا اإلكميشيكيػػػػة   ـ أحسج زكي خزيخأ.د/ سيا ػ22
 رئيذ قدع الصب الذخعي والدسـػ اإلكميشيكية           د/ عدة وجيو زناتيأ.ػ 23
 رئيذ قدع الفارماكػلػجيا اإلكميشيكية   ميا دمحم عمى البصر ػ  أ.د/24
 جررئيذ قدع جخاحة القمب والر   ػ  د/ رفيق فكخي بخسـػ سميساف25
  رئيذ قدع اليدتػلػجيا ػ أ.د/ ىالة دمحم الديج الحخوف 26
 رئيذ قدػػػع الباثػلػجيػػػػػػا       ػ أ.د/27
 ف واألذف والحشجػػػخةػرئيذ قدع األن      ػ أ.د/28
 والعشاية السخكػػػدة رئيذ قدع التخجيخ      ػ أ.د/29
 اػػرئيذ قدع الفديػلػجيػػػػػػػ      أ.د/  ػ32
 رئيذ قدع شػػػػب األشفػػػػػاؿ      ػ أ.د/31
 رئيذ قدع عالج األوراـ والصب الشػػوي       ػ أ.د/32
 

 ج ػ أستاذ مغ كل قدع :
 شب األسػػػػػػػػػػخة أستاذ متفخغ بقدع    ػ أ.د/ تغخيج دمحم فخحػات1
 دع الفارماكػلػجيا اإلكميشيكيةأستاذ متفخغ بق   عادؿ حديغ عبج السعصي ػ أ.د/2
 الفديػلػجياأستاذ متفخغ بقدع      سييخ عبج الحسيج صالحػ أ.د/ 3
 ػػػػاػػأستاذ متفخغ بقدع اليدتػلػجيػػػػػ    الحديشي  عصية ساميػ أ.د/ 4
 أستاذ متفخغ بقدع األمخاض الستػششػػػػػة    دمحم عالء الجيغ نػحػ أ.د/ 5
 يػػػػةا اإلكميشيكػػأستاذ بقدع الباثػلػجي     روحية حدغ العجؿ ػ أ.د/6
 الصب الذخعي والدسػـأستاذ متفخغ بقدع      ػ أ.د/ سامي عبج اليادي حساد7
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 بقدع جخاحة التجسيل والحخوؽ متفخغ أستاذ       شارؽ فؤاد كذظػ أ.د/ 8
  قدع جخاحػػػة السدالظ البػليةأستاذ ب    أحسج أحسج جساؿ الجيغ  ػ أ.د/9

 السخ واألعرػػػػػاب أستاذ بقدع جخاحة    عادؿ دمحم حشفيػ أ.د/ 12

 أستاذ بقدع عالج األوراـ والصب الشػػػوي    ناصخ دمحم عبج الباري ػ أ.د/ 11
 والعشاية السخكػػػدة أستاذ بقدع التخػجيػخ    صفاء دمحم ىالؿ ػ أ.د/12
 قدع السيكخوبيػلػجيا الصبية والسشاعة ب أستاذ    أ.د/ سحخ عمى دمحم عمى ػ13
 ة والتشاسميةػأستاذ بقدع األمخاض الجمجي    فخجعدة جابخ عشتخ  د/ػ أ.14
 أستاذ بقدع جخاحة القمب والرجر   ػ أ.د/ إسالـ محب عبج السخضي15
  أستاذ بقدع جخاحػػػػػة العطػػػػػاـ   أ.د/ دمحم عبج هللا الراوي حبيبػ 16
 أستاذ بقدع الصفيميػػػػػػػػػػػات   رمزاف عبياء الجيغ ودي ػ أ.د/17
  ة التذخيريػػػةػػػػأستاذ بقدع األشع     شػقي عبج هللاػ أ.د/ دمحم18
 خاض الشدػاء والتػليػػػػجػأستاذ بقدع أم   ػ أ.د/ دمحم عبج الغشي دمحم عسارة19
 ب وجخاحػػػة العيػػغػػأستاذ بقدع ش    ػ أ.د/ فخيج دمحم فخيج وججي22
 ةػػة العامػػػػأستاذ بقدع أمخاض الباشش   أحسج راغب تػفيق سالعأ.د/  ػ21
 أستاذ بقدع الجخاحػػػػة العامػػػػػة    أحسج صبخي الجساؿ ػ أ.د/22
 ع الباثػلػجيػػػػػػػػػاػػػأستاذ بقد   ػ أ.د/ داليا رفعت الديج الذخاكي23
 اذ بقدع األمخاض الرجرية والتجرف أست    ميا يػسف عمى الحفشاوي ػ أ.د/ 24

 تاذ بقدع التذخيػػح واألجشػػػػػػةأس   ػ أ.د/ وائل بجر محي الجيغ إبخاىيع25
 أستاذ بقدع أمخاض القمب واألوعية الجمػية   نجالء فييع أحسج سبيعػ أ.د/ 26
 شػب السجتسع الرحة العامة و أستاذ بقدع    ػ أ.د/ ىالة مخواف دمحم  جبخ27
 أستاذ بقدع األنف واألذف والحشجػػػػػخة   ػ أ.د/ إبخاىيع أحسج عبج الذافي28
 ػػػػة ػػاء الحيػيػػأستاذ بقدع الكيسيػ   أشخؼ عبج الخؤؼ داود ػ أ.د/29
 ب األشفػػػػػػػػاؿػأستاذ بقدع شػ    ػ أ.د/ سامح عبج هللا عبج الشبي32
 ة والعربيػةػػأستاذ بقدع األمخاض الشفدي    ػ أ.د/ إبخاىيع الديج األحسخ31

  د ػ أقجـ اثشيغ أستاذ مداعج وأقجـ اثشيغ مجرس :
  أستاذ مداعج بقدع الكيسياء الحيػية    يج صابخ أبػ الشػرػ د/ الد

 األمخاض الستػششة أستاذ مداعج بقدع    ػ د/ حداـ الجيغ مرصفي سميع
  جخاحة السخ واالعراب مجرس بقدع     ػ د/أحسج فتحي محسػد شيحة
  الشداء والتػليج مجرس بقدع    ػ د/ عراـ عبج الطاىخ أميغ
 :ى كل مغ جع* عمى أف ي

مشدػق و  األستاذ بقدع الرحة العامة وشب السجتسع ومشدق بخنامج الصػب التكػاممي صفاء عبج الفتاح بجرأ.د/  ػػ
  (2+5بخنامج )
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 األستاذ بقدع الصفيميات مجيخ مخكد القياس والتقػيع   جيياف صالح صادؽ أ.د/  ػػ
    
 التشفيحي لػحجة الجػدة االعتساد بالكمية  السجيخو الصفيميات بقدع ستاذ ألا            أميخ فتحي عبج العاشي /ػ د
  مجيخ وحجة العالقات الخارجيةاألستاذ بقدع الباششة العامة و    أحسج دمحم زىخاف أ.د/ ػ
 وتشسية  ومجيخ مخكد التعميع الصبيالسداعج بقدع شب األسخة  األستاذ  نجػي نذأت حجازي    د/ ػػ   

       السػارد البذخية
 في اجتساعات السجمذ شيخيا . ذاركةلمحزػر والس

 

  11/1/9/2222الووضوع رقن 

عػػجد خسدػػة أسػػاتحة عمػػى األكثػػخ مسػػغ ال يتستعػػػف بعزػػػية السػافقػػة عمػػى اختيػػار  ػػػ بذػػأفمػػحكخة أ.د/ عسيػػج الكميػػة 
 . السجمذ لسجة سشة قابمة لمتججيج

 * تع تذكيل لجشة لفخز األصػات مغ كل مغ : 
 رئيذ قدع الرحة العامة وشب السجتسع  لعمحسػد الديج أبػ ساػ أ.د/ 
 أستاذ  متفخغ بقدع اليدتػلػجيا  سامي الحديشي عصيةػ أ.د/ 
 نقيب أشباء السشػفيػػػػػػػػػة   حديغ أحسج نجاػ أ.د/ 

 : ـرارـالقــ

 .لمجامعة  يخفع..  :السػافقة عمى اختيار كل مغ الدادة اآلتية أسساؤىع 
 الباثػلػجياتاذ بقدع أس  دمحم إبخاىيع شعبافػ أ.د/ 
 الباثػلػجياأستاذ بقدع    رحاب مشيخ سسكةػ أ.د/ 
 الجخاحة العامةأستاذ متفخغ بقدع   سعيج إبخاىيع السالحػ أ.د/ 

 أستاذ بقدع األشعة التذخيرية ػ أ.د/ أشخؼ أنذ زيتػف 
 الباثػلػجياأستاذ بقدع   ىياـ عبج الدسيع عيادػ أ.د/ 

 
 

  21/1/9/2222الووضوع رقن 

السػافقػػة عمػػى اختيػػار عػػجد ثالثػػة أعزػػاء مػػغ الخػػارج عمػػى األكثػػخ مسػػغ ليػػع درايػػة  ػػػ بذػػأفمػػحكخة أ.د/ عسيػػج الكميػػة 
 خاصة بالسػاد التي تجرس في الكمية يعيشػف لسجة  سشة قابمة لمتججيج بقخار أ.د/ رئيذ الجامعة .

 : ـرارـالقــ

  تخشيح كل مغ : ... ويخفع لمجامعة السػافقة عمى
 نقيب أشباء السشػفية  .د/ حديغ أحسج نجا أػ 1
 أستاذ بكمية الحقػؽ   أ.د/ أبػ الخيخ عصية ػ 2

  31/1/9/2222الووضوع رقن 

لمعػاـ الجػامعي السػافقة عمى تججيػج تفػيزػات مجمػذ الكميػة لمدػيج أ.د/ عسيػج الكميػة  ػ بذأف محكخة أ.د/ عسيج الكمية
2222/2223 . 
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 : ـرارـالقــ

مػغ العػخض عمػى المجػاف  يس أ.د/ عسيج الكمية عمػى أف يكػػف ذلػظ بعػج اتخػاذ ااجػخاءات القانػنيػةتفػ لسػافقة عمى ا
 وىي عمى الشحػ التالي :  السخترة والػكالء السختريغ

 أوال ػ في مجاؿ شئػف التعميع والصالب :
 ػ تذكيل لجاف السستحشيغ 2    ػ تعجيل الخصة الجراسية 1
 ػ تحػيالت الصالب مغ وإلي الكمية 4  حاف لمصالب ػ قبػؿ األعحار عغ دخػؿ االمت3
 ػ انتجاب أعزاء ىيئة التجريذ مغ وإلي الكمية لمتجريذ .5
 ا : العالقات الثقافية :نيثا
 ػ تخشيح ومج وإنياء البعثات الجاخمية والخارجية واإلشخاؼ السذتخؾ والسػافقة عمى الدفخ لمخارج .1
 ة والشجوات والجورات التجريبية والسيسات العمسية والسشح والجػائد .ػ اعتساد التخشيح لمسؤتسخات العمسي2
 : شئػف ىيئة التجريذ : ثالثا

 ػ تذكيل لجاف السصابقة لمسجرسيغ السداعجيغ الحيغ يعسمػف بالكمية لتعييشيع مجرس باألقداـ السختمفة .1
 . ػ اإلعارات الخارجية لمدادة أعزاء ىيئة التجريذ في التججيج2
 قيات لمدادة أعزاء ىيئة التجريذ والييئة السعاونة عمى أف يتع السرادقة عمييا في السجمذ الالحق ..التخ 3
 : الذئػف السالية : رابعا

 ػ قبػؿ التبخعات واليجايا لمكمية .1
 .في األمػر الصارئة لحيغ عخضيا عمى السجمذ التفػيس خامدا : 

  41/1/9/2222الووضوع رقن 

 . 2222/2223السػافقة عمى تذكيل مجالذ األقداـ لمعاـ الجامعي الججيج   ػ بذأف يةمحكخة أ.د/ عسيج الكم
 : ـرارـالقــ

 أحيط السجمذ عمسػػا
 

  51/1/9/2222الووضوع رقن 

لمعػػاـ الجػػامعي  السػافقػػة عمػػى تذػػكيل المجػػاف العمسيػػة السشبثقػػة عػػغ مجمػػذ الكميػػةػ بذػػأف  مػػحكخة أ.د/ عسيػػج الكميػػة
ف التعميع والصالب ػػػػػػػػػ لجشة الجراسات العميا ػػػػػ لجشة شئػف خجمة السجتسع وتشسية البيئة ػػػػػػ لجشػة )لجشة شئػ  2222/2223

السختبػػخات العمسيػػة ػػػػػػػ لجشػػة العالقػػات الثقافيػػة ػػػػػػ لجشػػة السكتبػػات ػػػػػػ لجشػػة السبػػادـ والقػػيع للبحػػاث الصبيػػة ػػػػػػػػ لجشػػة السػػػاد 
 والسشاىج( .
 : ـرارـالقــ

 ع تذكيميا مع الػكالء وتعخض في السجمذ القادـ عمي أف يدتسخ العسل بالتذكيل الحالي لحيغ التذكيل. يت
 

 :هوضوعبث أخرىرابعب: 

  61/1/9/2222الووضوع رقن 
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ػػػػ  مػجيخ ادارة السكتبػةالدػيج/ السقػجـ مػغ مقتػخح  السػافقػة عمػى ػػ بذػأفمحكخة أ.د/ وكيل الكمية لمجراسات العميا والبحػث 
أف اكتفاء السكتبة باستالـ ندخة الكتخونية كاممة مغ الخسائل العمسية )ماجدتيخ ودكتػراه( مػغ البػاحثيغ بعػج مصابقتيػا بذ

 بالشدخة الػرقية االصمية السدمسة لمسكتبة السخكدية . 
 : القــــرار

 السػافقة .. ويخفع لمجامعة .
  71/1/9/2222الووضوع رقن 

عمػى  32/8/2222مػافقػة مجمػذ القدػع السشعقػج بتػاريخ  ػػ بذػأف يج وامخاض الشداءرئيذ قدع التػلأ.د/  عخض خصاب
 : كال مغ

يذػخؼ عميػة الدػادة عمى اف  Obstetric & Gynecology Researeh Centre) السػافقة عمى البجء في عسل ) ػػ1
 . رؤساء الػحجات بالقدع 

 والجشيغ ػػ وحجة أوراـ الشداء ػػ وحػجة التكػاثخ والسشػاضيخ ( وحجة شب االـ ػػػػ انذاء الػحجات التخررية بالقدع لتذسل )2
عمػػى اف تكػػػف الػحػػجات نػػػاه لتصػػػيخ التخرػػز فػػي القدػػع وتصػػػيخ البحػػث العمسػػي والشيػػػض بسيػػارات أعزػػاء ىيئػػة 

 التجريذ والييئة السعاونة . 
 : القــــرار

 السػافقة .. ويخفع لمجامعة .
  81/1/9/2222الووضوع رقن 

السػافقة عمى  ػ بذأف / أيسغ سعيج دمحم الشقيبػ الديج / نيي دمحم شاىخ رجبالديجةـ مغ كل مغ:  السقج عخض الصمب
 2222انزػػساميع لمعسػػل بفخيػػق الػػجعع الفشػػي بسخكػػد القيػػاس والتقػػػيع واختبػػارات الػػحكاء بالكميػػة اعتبػػارا مػػغ شػػيخ يػنيػػػ 

 بجانب عسميع بػحجة الخجمات االلكتخونية .
 : القــــرار

 ةػػػػػػػػػػػػػلسػافقا
 

 :هوضوعبث شئوى التعلين والطالة:  خبهسب

  91/1/9/2222الووضوع رقن 

السػافقة عمى تذكيل لجشة السستحشيغ لمفخقة الخامدة لمعاـ  ػػػ بذأفوكيل الكمية لذئػف التعميع والصالب د/ أ.محكخة 
 شب االشفاؿ .ع لقد 2221/2222الجامعي 

 القــــرار
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة السػافقػػػػػػػػ

  22/1/9/2222الووضوع رقن 

تذكيل لجشة ثالثية لتػقيع الكذف الصبي عمى الصالبة/ ىالة  ػػػ بذأفوكيل الكمية لذئػف التعميع والصالب د/ أ.محكخة 
اضصخاب نفدي مشح عاـ  حامج عخفاف السقيجة بالفخقة الثانية بالكذف الصبي الشفدي عمى الصالبة وجج انيا تعاني مغ

 وىي تحت العالج حتى االف وحالتيا في تحدغ وتدتصيع استكساؿ دراستيا . 2217
 : القــــرار

 السػافقة .. ويخفع لمجامعة .
  21/1/9/2222الووضوع رقن 



 11/9/2222األحج السػافق  السشعقجة يـػ 2222/2223لمعاـ الجامعي االولى" الجمدة""مجمذ الكمية محزخ اجتساع 

 

11 

 
 

 الجور الثاني ػػػ بذأف السػافقة عمى قبػؿ األعحار السخضية المتحاناتوكيل الكمية لذئػف التعميع والصالب د/ أ.محكخة 
 عمى الشحػ التالي: 2221/2222لمعاـ الجامعي  االولى وبعس شالب السدتػى الخابع بعس شالب الفخقةل

 االولى:ػػػ الفخقة 1
 عجد االعحار جيمياأالسػاد السخاد ت اسع الصالب ـ
 اوؿ     كل السػاد          اميخة شمبي اميغ عبج العديد مميجي 1
 اوؿ               F2/F3/F4 ىعالء عباس الديج مػس 2
 اوؿ     كل السػاد          أحسج انذ الػجػد تػفيق إبخاىيع بخكات 3
 اوؿ     كل السػاد          عبج الخحسغ دمحم القمذي دمحم 4
 اوؿ     كل السػاد          مرصفى محسػد عبج الػىاب الذخيف 5
 يثان     دكل السػا          عيج خاشخ الديج الذافعي 6
 يثان                 F3 االء عسخ عبج السعد ابخاىيع الديج 7
 يثان                 F3 ايو احسج عػض عالـ 8
 يثان                 F3 مرصفى عبج القادر عصية رضػاف 9
 يثان                 F3 دمحم اميغ ابخاىيع حدغ 10
 يثان                 F3 ىشاء عبج الشاصخ دمحم انػر شعيخ 11
 يثان                 F4 اسساء دمحم عمي عبج الدالـ ىشجية 12
 يثان                  F3 احسج الديج ابخاىيع اسساعيل 13
 اوؿ     F3/F4    /PIood رضػى ابخاىيع الجسػقي دمحم 14
 اوؿ                 F3 شيساء عبج الحسيج عثساف 15

 الثانية: ػػػ الفخقة2
 جيمياأالسػاد السخاد ت اسع الصالب ـ
 cvs/Git عبج الحسيج رافت عبج الحسيج الرغيخ 1
 bIood دمحم عاد ؿ دمحم ناجي 2
 nutrition ديشا عبج هللا سميساف دمحم جاد 3
 Git دمحم ابػ مشجور دمحم الرعيجي 4
 البحث العمسي اسالـ خالج فتحي الفخارجي 5
 البحث العمسي  ابخاىيع ابػ الشرخعبج الخحسغ دمحم 6
 cvs حداـ ابخاىيع الديج عثساف راضي 7
 ورقة ثانية Cvs ممظ خالج الديج مذعل 8
 الجور الثاني بالكامل مخيع شارؽ عبج الشبي عمي عبج الرسج 9
 F3 نيخة ايياب شمبة شعيب 10
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 ورقة ثانية Cvs ادىع شكخي عبج الدتار عسار 11
 Cvs العطيع ابخاىيعنجى سعيج عبج  12
 Cvs احسج ماىخ حديغ الفقي 13
 Cvs دمحم الديج الديج احسج البجوي  14
 Cvs ميشا عساد مػسى ششػده مػسى 15
 F4 دمحم اشخؼ عبج الغشي مػسى 16

 :ةالخابعػػػ الفخقة 3
 عجد االعحار جيمياأالسػاد السخاد ت اسع الصالب ـ
 (Endocrinology and breast) إسخاء رضا أحسج عبج هللا الفقي 1

(Hemtology and lymphatics) 
 رابع    

 (Endocrinology and breast) أسساء خالج جالؿ أبػ العال 2
(Hemtology and lymphatics) 

(Gynecolocy) 
(Gastroentrologyhepatology and 

infectious diseases) 
(Heart and Chest Diseases) 

(Opstetrics and Faminly medicine) 

 يثان    

 يثان     (Heart and Chest Diseases) أية دمحم أحسج الدقخ 3
 : القــــرار

 السػافقة .. ويخفع لمجامعة .
 

  22/1/9/2222الووضوع رقن 

 احسج دمحم محسػد عبج هللاترحيح اسع الصالب/  ػػػ بذأف السػافقة عمىوكيل الكمية لذئػف التعميع والصالب د/ أ.محكخة 
 . احسج دمحم محسػد صجيق عبج هللاالى   2221/2222السقيج بالفخقة االولى لمعاـ الجامعي

 : القــــرار

 السػافقة .. ويخفع لمجامعة .
  32/1/9/2222الووضوع رقن 

 كال مغ : ػػػ بذأف تحجيج لجشة مغ وكيل الكمية لذئػف التعميع والصالبد/ أ.محكخة 
 ػػػ أ.د/ احسج رجب 3   .د/ ايسغ عبج العديدػػػ أ2  ػػ أ.د/ عراـ بحيخي 1

 أعزاء ىيئة التجريذ بقدع األنف واألذف والحشجخة  لػضع االمتحانات لصمبة البكالػريػس والجراسات العميا .
 : القــــرار

 ة ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالسػافق
  42/1/9/2222الووضوع رقن 

الصالب/ جياد عبج هللا حمسي فايج مقيج  ػػػ بذأف السػافقة عمى تحػيل يع والصالبوكيل الكمية لذئػف التعمد/ أ.محكخة 
 .مغ كمية شب السشػفية الى كمية شب حمػاف بالفخقة الخابعة

 : القــــرار
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 السػافقة .. ويخفع لمجامعة .
  52/1/9/2222الووضوع رقن 

فقة عمى قبػؿ االعحار لتأجيل امتحانات الجور الثاني ػػػ بذأف السػا وكيل الكمية لذئػف التعميع والصالبد/ أ.محكخة 
 عمى الشحػ التالي: 2221/2222لبعس شالب الفخقة الثالثة لمعاـ الجامعي 

 عجد االعحار جيمياأالسػاد السخاد ت اسع الصالب ـ
 ثاني     مػاد التـخ الثاني كاممة          احسج دمحم محسػد الدجاوى  1
 ثاني     Child (pediatrics) وردة أنػر دمحم عيدى 2
 اوؿ     الجور الثاني باكسمة التـخ الريفي مشار محسػد الخفاعي 3

 : القــــرار

 السػافقة .. ويخفع لمجامعة .
  62/1/9/2222الووضوع رقن 

لثانية ػػػ بذأف السػافقة عمى ترػيب نتيجة بعس الصالب الفخقة ا وكيل الكمية لذئػف التعميع والصالبد/ أ.محكخة 
 عمى الشحػ التالي :وذلظ بجعػي قزائية  2221/2222)الجور األوؿ التـخ الثاني( والسدتػي الخابع لمعاـ الجامعي 

 ػػػ الفخقة الثانية :1
 الشتيجة قبل التعجيل السادة اسع الصالب ـ

 الجرجةالكمية لمسادة
 الشتيجة بعج التعجيل
 الجرجة الكمية لمسادة

 15.75الى  15تع زيادة درجة البػكميت مغ  Git 15 بيػسف مسجوح شاكخ شيا 1
السجسػع  32الى  31.25السجسػع الشطخي مغ 

 128الكمي
 14الى  12.75تع زيادة درجة البػكميت مغ  Git 12.75 نػر الجيغ مرعب دمحم ناصخ 2

السجسػع  32الى  32السجسػع الشطخي مغ 
 128.25الكمي

 32.5الى  22.75ع زيادة درجة البػكميت مغ ت Git 22.75 دمحم احسج دمحم شعباف 3
 171.75 السجسػع الكية 58السجسػع الشطخي 

 8.75الى  8.25تع زيادة درجة البػكميت مغ  Git 8.25 حداـ احسج سيج احسج 4
 136.88السجسػع الكمي 31.25السجسػع الشطخي ـ

 12.25الى  11.75 تع زيادة درجة البػكميت مغ REPRO 11.75 احسج عبج الطاىخ حدغ زيج 5

 ناجح 90.3السجسػع الكمي 24.75السجسػع الشطخي 
 REPRO احسج ابخاىيع ابخاىيع دراز 6

renaI 
12.25 

10 
 13.25الى  12.25تع زيادة درجة البػكميت مغ 

ناجح  89.9السجسػع الكمي 27.75السجسػع الشطخي 
 73.755الكمي 23.5الشطخى  10.5الى  10مغ 

 9الى  8.5تع زيادة درجة البػكميت مغ  renaI 8.5 ديد الميثيخالج جساؿ عبج الع 7

 ناجح74.875 السجسػع الكمي 21السجسػع الشطخي 
 11.25الى  10.75تع زيادة درجة البػكميت مغ  Git 10.75 اسخاء احسج عبج ربو دمحم  8

 28.75السجسػع الشطخي 
 13.25الى  11.25البػكميت مغ تع زيادة درجة  Git 11.25 دمحم سامي عبج الخحيع الجدار 9

 127.255السجسػع الكمي 31.25السجسػع الشطخي 
 14الى 12.25تع زيادة درجة البػكميت مغ  Git 12.25 سارة مدعػد رمزاف حدغ الدغع 10
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 117.125السجسػع الكمي 32السجسػع الشطخي 
 14.75لى ا 12.75تع زيادة درجة البػكميت مغ  Git 12.75 مشة عساد عبجه القاضي 11

الى  44.875االنذصة مغ  35.25السجسػع الشطخي 
الى  3.75ودرجة الشذاط لمباثػلػجي مغ  46.875

 121.5السجسػع الكمي 5.75
 REPRO سمسى اسامة فتحي قشجيل 12

 
 11.25الى  9.25تع زيادة درجة البػكميت مغ  9.25

 85.71السجسػع الكمي 24السجسػع الشطخي 

 9.75الى 9.25تع زيادة درجة البػكميت مغ  renaI 9.25 رباحامشية شمعت كساؿ م 13
  17.75السجسػع الشطخي 

 22025الى  21.75تع زيادة درجة البػكميت مغ  renaI 21.75 مارؾ صفػت عاشف صميب 14

 110.255السجسػع الكمي 38.25السجسػع الشطخي 
 : الخابعةػػػ الفخقة 2

 السادة اسع الصالب ـ
 Git رؽ الذخنػبيعبج الخحسغ شا 1
 Git اسخاء الديج العميسي 2
 Git دمحم اشخؼ شعباف عامخ 3
 Git عبج الخحسغ عراـ عبج الغفار  4
 Git فاشسة دمحم عبج البارـ  5
 Git عسخ شاىخ رجب حشفي 6
 Git انجي محسػد فاروؽ  7
 Git صسػئيل عادؿ ميخائيل 8
 ENDOCRIME عسخ شاىخ رجب حشفي 9
 ENDOCRIME باري عبج الحسيج ماضيعسخ عبج ال 10
 PTsafty مرصفى مريمحي عبج العميع مريمحي 11

 : القــــرار

 السػافقة .. ويخفع لمجامعة .
  72/1/9/2222الووضوع رقن 

دمحم سامي قسخ الجولة أحسج / إيقاؼ قيج الصالب ػػػ بذأف السػافقة عمىوكيل الكمية لذئػف التعميع والصالب د/ أ.محكخة 
 )أقري أمج التأجيل( . 28وذلظ لبمػغو سغ   2221/2222لمعاـ الجامعيالثالثة )نطاـ قجيع(  السقيج بالفخقة و  شمبي

 : القــــرار

 السػافقة .. ويخفع لمجامعة .
  82/1/9/2222الووضوع رقن 
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لقيخية المتحانات الجور قبػؿ األعحار الصبية وا ػػػ بذأف السػافقة عمىوكيل الكمية لذئػف التعميع والصالب د/ أ.محكخة 
الثاني لبعس شالب بخنامج الصب الستسيد لكل مغ السدتػي األوؿ والثاني والثالث لسػاد الفرل الجراسي األولي والثاني 

 عمى الشحػ التالي : 2221/2222لمعاـ الجامعي 
 عجد األعحار السػاد السخاد تأجيميا السدتػي  اسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػع ـ
 الثاني Blood األوؿ سي حافظ  عبج الحسيجأحسج مخ  1
 Inveestigation+Onchology+Child الثاني دمحم أحسج أحسج أبػ السعاشي 2

Health+Basic chinical examination+ 

Community medicine+ 

Dermatology+ GIT+ Nutrition + 

CVS1+CVS2+  البحث العمسي مادة +
 6+ تكامل راسي 6اختيارية 

 الخابع

 األوؿ Nutrition األوؿ دمحم فيرل حدغ الفتالوي  3
 األوؿ جسيع مػاد الفرل الجراسي الثاني الثاني  ياسسيغ أحسج دمحم أحسج 4
 Community medicine+ Dermatology الثاني أمامة راضي عبج الخحسغ 5

+ Investigation + Child Health + 

Onchology + CNS1 + CNS2+ 

Endocrine+ Respiratory+ 

Reproductive + Renal 

 الثاني

 الثالث CNS1+CNS2 الثالث أحسج دمحم أحسج إسساعيل 6
 Community medicine+ Dermatology الثالث دمحم إبخاىيع عمى دمحم عمى 7

+ Primary health care + Clinical 

Psychology + Investigation + Child 

Health + Onchology +Basic chinical 

examination+ GIT+ Reproductive + 

CNS1 + CNS2+ Endocrine+ Basic 

life support 

 الثاني

 +Primary health care + Onchology الثالث محسػد جػدة عبج السجيج حساد 8

Clinical Psychology 
 الثاني

 األوؿ Nutrition + Onchology الثالث نػرة صالح يدمع شذة 9
 +CNS1 + CNS2+ Endocrine الثالث يذغأحسج خالج أبػشش 12

Dermatology+ Clinical Psychology+ 

Investigation + Child Health + 

Onchology +Basic chinical 

examination  تكامل  6،5+ مادة اختيارية +
 5راسي 

 الثالث

 : القــــرار

 السػافقة .. ويخفع لمجامعة .
 

 هوضوعبث شئوى هيئت التدريس: :سبدسب
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  29/1/9/2222الووضوع رقن 

شيخ شبيب مقيع  36شغل وضائف معيجيغ بالتكميف مسغ قزى فتخة السػافقة عمى ػ بذأف  محكخة شئػف ىيئة التجريذ
عمى في تخررو بسدتذفيات جامعة السشػفية عمى اف يكػف مغ خخيجي كمية الصب جامعة السشػفية باألقداـ السختمفة 

 الشحػ التالي:
تقجيخ مادة  مادة التخرز الجفعة القدع االسع ـ

 التخرز
 التقجيخ العاـ

 امتياز مع مختبة الذخؼ امتياز  الجخاحة العامة 2217 الجخاحة العامة ط/دمحم عمي جعفخ 1

 امتياز مع مختبة الذخؼ امتياز الجخاحة العامة 2217 الجخاحة العامة ط/احسج مججي عبج الحػاد 2

 امتياز مع مختبة الذخؼ امتياز الجخاحة العامة 2217 حة العامةالجخا ط/احسج ابخاىيع ابػ زيج 3

 امتياز مع مختبة الذخؼ امتياز الجخاحة العامة 2217 الجخاحة العامة ط/عبج هللا ابخاىيع غباشي 4

 امتياز مع مختبة الذخؼ امتياز الباششة العامة 2217 العربية والشفدية ط/دمحم راغب احسج الجمخداش 5

 امتياز مع مختبة الذخؼ امتياز الباششة العامة 2217 العربية والشفدية عبج العاشي صبخي  ط/اميخة 6

 امتياز مع مختبة الذخؼ امتياز الباششة العامة 2217 االمخاض الرجرية ط/مرصفى اسامة فييع 7

 امتياز مع مختبة الذخؼ امتياز الباششة العامة 2217 االمخاض الرجرية ط/ىبو رجب عصا جدج 8

 امتياز مع مختبة الذخؼ امتياز الجخاحة العامة 2217 جخاحة السدالظ فعبج الخحسغ اسساعيل عبج الخحعط/ 9

 امتياز مع مختبة الذخؼ امتياز الباششة العامة 2217 الصب الصبيعي ط/مخيع جساؿ دمحم عيج 12

 تيازام امتياز الباششة العامة 2217 الباششة العامة ط/عبج الخحسغ فتحي دمحم 11
 امتياز امتياز الباششة العامة 2217 الباششة العامة ط/دمحم سسيخ احسج فخج 12
 امتياز امتياز الباششة العامة 2217 الباششة العامة مي اشخؼ دمحم عبج العطيعط/ 13
 امتياز امتياز الباششة العامة 2217 الباششة العامة ط/حاـز محسػد عبج العاشي 14
 امتياز امتياز الباششة العامة 2217 الباششة العامة الخػليط/سمسى عادؿ عيدى  15
 امتياز امتياز الباششة العامة 2217 الباششة العامة فاتغ عالء الجيغ عبج الفتاح ط/ 16
 امتياز امتياز الجخاحة العامة 2217 جخاحةالسخ واالعراب ط/احسج دمحم عادؿ احسج  17
 امتياز امتياز الجخاحة العامة 2217 واالعراب جخاحةالسخ ط/دمحم جساؿ الجيغ تػفيق 18
 امتياز مع مختبة الذخؼ امتياز التػليجوامخاض الشداء 2217 التػليج وامخاض الشداء ط/مخوة احسج ثابت محسػد 19

 امتياز مع مختبة الذخؼ امتياز التػليجوامخاض الشداء 2217 التػليج وامخاض الشداء ط/مخوة عدب عبج الػىاب 22

 امتياز مع مختبة الذخؼ امتياز الباششة العامة 2217 القمب واالوعية الجمػية /ابخاىيع احسج فتحي شمبيط 21

 امتياز مع مختبة الذخؼ امتياز الباششة العامة 2217 القمب واالوعية الجمػية ط/مرصفى حاـز سامي 22

 امتياز مع مختبة الذخؼ متيازا الجخاحة العامة 2217 جخاحةالتجسيل والحخوؽ  ط/دمحم رضا ابػ عيذة 23

 امتياز امتياز الصب الذخعي والدسـػ 2217 الصب الذخعي والدسـػ ط/ايساف عمى مػسى الذاعخ  24
 امتياز امتياز الصب الذخعي والدسـػ 2217 الصب الذخعي والدسـػ ط/اسخاء نبيل عبج العديد 25
 امتياز امتياز شة العامةالباش 2217 االمخاض الستػششة ط/دمحم عبج الشبي دمحم 26
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 امتياز مع مختبة الذخؼ امتياز الباششة العامة 2217 االشعة التذخيرية ط/سحخ جساؿ ابخاىيع 27

 امتياز مع مختبة الذخؼ امتياز الباششة العامة 2217 االشعة التذخيرية ط/اميخة عبجالحسيجعبج الحسيج 28

 امتياز مع مختبة الذخؼ امتياز شب وجخاحة العيغ 2217 شب وجخاحة العيغ ط/دعاء عمى نجيب شادي 29

 امتياز مع مختبة الذخؼ امتياز الجخاحة العامة 2217 جخاحة القمب والرجر ط/سعيجاسامة سعيج عبجالػاحج 32

 امتياز مع مختبة الذخؼ امتياز الجخاحة العامة 2217 جخاحة القمب والرجر ط/اسامة عبج العاشي ابخاىيع 31

 امتياز جيج ججا شب االشفاؿ 2217 شب االشفاؿ دغ الحرخي ط/رحاب ح 32
 امتياز جيج ججا شب االشفاؿ 2217 شب االشفاؿ ط/بدسة دمحم السريمحي 33
 امتياز امتياز شب االشفاؿ 2217 شب االشفاؿ ايات احسج عبج العديدط/ 34
 امتياز جيج ججا شب االشفاؿ 2217 شب االشفاؿ ط/ايشاس عبج السحدغ قصب 35
عالج االوراـ والصب  ط/احسج شػقي عبج الخحسغ 36

 الشػوي 
عالج االوراـ والصب  2217

 الشػوي 
 امتياز مع مختبة الذخؼ امتياز

عالج االوراـ والصب  ط/ لسى كساؿ الجيغ احسج  37
 الشػوي 

عالج االوراـ والصب  2217
 الشػوي 

 امتياز مع مختبة الذخؼ امتياز

ج االوراـ والصب عال ط/ىبو عبج العديد محسػد 38
 الشػوي 

عالج االوراـ والصب  2217
 الشػوي 

 امتياز مع مختبة الذخؼ امتياز

عالج االوراـ والصب  ط/انجي حداـ احسج بالؿ 39
 الشػوي 

عالج االوراـ والصب  2217
 الشػوي 

 امتياز مع مختبة الذخؼ امتياز

 امتياز مع مختبة الذخؼ امتياز واالذف والحشجخةاالنف  2217 االنف واالذف والحشجخة ط/مخوة سعيج عبج الخالق 42

 امتياز مع مختبة الذخؼ امتياز االنف واالذف والحشجخة 2217 االنف واالذف والحشجخة ط/محسػد عبج السخضي تخكي 41

 الجخاحة العامة 2217 جخاحة العطاـ ط/محسػد دمحم عباس البصخه 42
 جخاحة العطاـ

 امتياز مع مختبة الذخؼ امتياز

 الجخاحة العامة 2217 جخاحة العطاـ ط/دمحم عبج الحسيج كامل 43
 جخاحة العطاـ

 امتياز مع مختبة الذخؼ امتياز

 امتياز امتياز الباششة العامة 2217 الباثػلػجيا االكميشيكية ط/سارة اشخؼ زكي 44
 امتياز مع مختبة الذخؼ امتياز شب االسخة 2217 شب االسخة ط/مخوة شارؽ ضيف 45

االمخاض الجمجية  ط/ندسة سسيخ فػزي  46
 والتشاسمية

االمخاض الجمجية  2217
 والتشاسمية

 امتياز مع مختبة الذخؼ امتياز

 امتياز امتياز الباششة العامة 2217 التخجيخ ط/اسالـ رشجي عبج الشبي 47
 امتياز جيج ججا الباششة العامة 2217 التخجيخ مشغ ىاني نرارط/ 48
 امتياز امتياز الباششة العامة 2217 التخجيخ خزخ احسج اسساعيلط/ 49
 امتياز امتياز الجخاحة العامة 2217 التخجيخ ط/دمحم عمي سميساف ابػالعال 52
 امتياز امتياز الجخاحة العامة 2217 التخجيخ ط/ميجي دمحم الغشاـ 51
 امتياز امتياز الجخاحة العامة 2217 التخجيخ ط/محسػد سعيج عبيج 52
 امتياز امتياز الجخاحة العامة 2217 التخجيخ نذ ايسغ بكخط/ا 53
 امتياز امتياز الجخاحة العامة 2217 التخجيخ ط/رنا عبج الػىاب خسيذ 54
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 الجخاحة العامة ط/مرصفى فتحي عبيج 55
)  )شب الصػاـر

 امتياز مع مختبة الذخؼ امتياز الجخاحة العامة 2217

 عامةالجخاحة ال ط/ احسج سيج ابػ شػشة 56
)  )شب الصػاـر

 امتياز مع مختبة الذخؼ امتياز الجخاحة العامة 2217

 الجخاحة العامة ط/نخميغ بصخس زكخيا 57
)  )شب الصػاـر

 جيج ججا مع مختبة الذخؼ امتياز الجخاحة العامة 2217

 الجخاحة العامة ط/ايساف عبج هللا سميساف 58
)  )شب الصػاـر

 ججاجيج  جيج ججا الجخاحة العامة 2217

 الجخاحة العامة ط/مي سعيج خميفة 59
)  )شب الصػاـر

 جيج ججا مع مختبة الذخؼ امتياز الجخاحة العامة 2217

 : القــــرار

 السػافقة .. ويخفع لمجامعة .
  32/1/9/2222الووضوع رقن 

بقدع  اذ السداعجاألست سامح دمحم عبج الدسيع الجػىخي / دالسػافقة عمى تعييغ ػ بذأف  محكخة شئػف ىيئة التجريذ
 .الجائسة بشاءا عمي قخار المجشة العمسيةبحات القدع والكمية  أستاذبالكمية لذغل وضيفة شب وجخاحة العيغ 
 القــــرار

 .. ويخفع لمجامعة .عمي مدتػي األساتحة .السػافقة 
  31/1/9/2222الووضوع رقن 

جخاحػة العطػاـ بقدػع  السػجرس بػجوي بػجوي الػدردؽ عسػاد/ دالسػافقػة عمػى تعيػيغ ػ بذػأف  محكخة شئػف ىيئػة التػجريذ
 .الجائسة بشاءا عمي قخار المجشة العمسيةبحات القدع والكمية مداعج  أستاذبالكمية لذغل وضيفة 
 القــــرار

 .. ويخفع لمجامعة .عمي مدتػي األساتحة واألساتحة السداعجيغ.السػافقة 
  32/1/9/2222الووضوع رقن 

جخاحة بقدع  األستاذ السداعج عسخو صابخ الديج عسخ/ دالسػافقة عمى تعييغ ػ بذأف  يذمحكخة شئػف ىيئة التجر 
 .الجائسة بشاءا عمي قخار المجشة العمسيةبحات القدع والكمية  أستاذبالكمية لذغل وضيفة العطاـ 

 القــــرار
 .. ويخفع لمجامعة .عمي مدتػي األساتحة .السػافقة 

  33/1/9/2222الووضوع رقن 

جخاحة العطاـ بقدع  األستاذ السداعج عسخو عيج دروير/ دالسػافقة عمى تعييغ ػ بذأف  خة شئػف ىيئة التجريذمحك
 .الجائسة بشاءا عمي قخار المجشة العمسيةبحات القدع والكمية  أستاذبالكمية لذغل وضيفة 
 القــــرار

 .. ويخفع لمجامعة .عمي مدتػي األساتحة .السػافقة 
  34/1/9/2222الووضوع رقن 

الكيسياء بقدع  األستاذ السداعج رانيا دمحم عدمي الذاذلي/ دالسػافقة عمى تعييغ ػ بذأف  محكخة شئػف ىيئة التجريذ
 .الجائسة بشاءا عمي قخار المجشة العمسيةبحات القدع والكمية  أستاذبالكمية لذغل وضيفة الحيػية 
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 القــــرار
 لمجامعة . .. ويخفععمي مدتػي األساتحة .السػافقة 

  35/1/9/2222الووضوع رقن 

السجرس السداعج  محسػد رمدي عبج العديد راشج/ الصبيبالسػافقة عمى تعييغ ػ بذأف  محكخة شئػف ىيئة التجريذ
 الجكتػراه.عمى درجة  لحرػلو بحات القدع والكمية نطخا بالكمية لذغل وضيفة مجرسالتػليج وامخاض الشداء بقدع 

 : القــــرار
 فقة .. ويخفع لمجامعة .السػا

  36/1/9/2222الووضوع رقن 

بقدع السجرس السداعج  نيي دمحم عبج العديد حدغ/ ةالصبيبالسػافقة عمى تعييغ ػ بذأف  محكخة شئػف ىيئة التجريذ
 الجكتػراه.عمى درجة  لحرػليا بحات القدع والكمية نطخا بالكمية لذغل وضيفة مجرسشب األسخة 

 : القــــرار
 قة .. ويخفع لمجامعة .السػاف

 
 

  37/1/9/2222الووضوع رقن 

بقدع السجرس السداعج  أسساء أبػ بكخ عبج الباري / ةالصبيبالسػافقة عمى تعييغ ػ بذأف  محكخة شئػف ىيئة التجريذ
 الجكتػراه.عمى درجة  لحرػليا بحات القدع والكمية نطخا بالكمية لذغل وضيفة مجرسشب األسخة 

 : القــــرار
 افقة .. ويخفع لمجامعة .السػ 

  38/1/9/2222الووضوع رقن 

شب بقدع السجرس السداعج  بدسة شكخي حامج/ ةالصبيبالسػافقة عمى تعييغ ػ بذأف  محكخة شئػف ىيئة التجريذ
 الجكتػراه.عمى درجة  لحرػليا بحات القدع والكمية نطخا بالكمية لذغل وضيفة مجرساألسخة 

 : القــــرار
 خفع لمجامعة .السػافقة .. وي

  39/1/9/2222الووضوع رقن 

شب االسخة بقدع السعيج  مشاؿ حسجي دمحم الرياد/ الصبيبةالسػافقة عمى تعييغ ػ بذأف  محكخة شئػف ىيئة التجريذ
 .الساجدتيخ مغ شب السشػفيةعمى درجة  لحرػليا بحات القدع والكمية نطخامداعج  بالكمية لذغل وضيفة مجرس

 القــــرار
 قة .. ويخفع لمجامعة .السػاف

  42/1/9/2222الووضوع رقن 

االشػعة التذخيرػية بقدػع  السػجرس ياسػسيغ حدػشي حسيػجة/ دالسػافقة عمى تعييغ ػ بذأف  محكخة شئػف ىيئة التجريذ
 .الجائسة بشاءا عمي قخار المجشة العمسيةبحات القدع والكمية مداعج  أستاذبالكمية لذغل وضيفة 
 القــــرار

 .. ويخفع لمجامعة .عمي مدتػي األساتحة واألساتحة السداعجيغ.السػافقة 
  41/1/9/2222الووضوع رقن 
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التػليج وامخاض الشداء بقدع  السجرس ىبو فخج دمحم مشرػر/ دالسػافقة عمى تعييغ ػ بذأف  محكخة شئػف ىيئة التجريذ
 .الجائسة مجشة العمسيةبشاءا عمي قخار البحات القدع والكمية مداعج  أستاذبالكمية لذغل وضيفة 
 القــــرار

 .. ويخفع لمجامعة .عمي مدتػي األساتحة واألساتحة السداعجيغ.السػافقة 
  42/1/9/2222الووضوع رقن 

شػب االشفػاؿ بقدػع  السػجرس نيمػة دمحم سػعيج عبػج اليػادي/ دالسػافقة عمى تعيػيغ ػ بذػأف  محكخة شئػف ىيئة التجريذ
 .الجائسة بشاءا عمي قخار المجشة العمسيةبحات القدع والكمية ج مداع أستاذبالكمية لذغل وضيفة 
 القــــرار

 .. ويخفع لمجامعة .عمي مدتػي األساتحة واألساتحة السداعجيغ.السػافقة 
 
 

  43/1/9/2222الووضوع رقن 

التػليػػج  بقدػػع السػػجرس احسػػج دمحم ثػػخوت عبػػج الػػخحسغ / دالسػافقػػة عمػػى تعيػػيغ ػ بذػػأف  مػػحكخة شػػئػف ىيئػػة التػػجريذ
 .الجائسة بشاءا عمي قخار المجشة العمسيةبحات القدع والكمية مداعج  أستاذبالكمية لذغل وضيفة وامخاض الشداء 

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

  44/1/9/2222الووضوع رقن 

التػليػج وامػخاض بقدػع  السػجرس داليػا ابػخاىيع دمحم مخسػي / دمػى تعيػيغ السػافقػة عػ بذػأف  محكخة شئػف ىيئػة التػجريذ
 .الجائسة بشاءا عمي قخار المجشة العمسيةبحات القدع والكمية مداعج  أستاذبالكمية لذغل وضيفة الشداء 

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

  45/1/9/2222الووضوع رقن 

مغ  استاذ بقدع الباثػلػجياالشطخ في احتداب الفتخة أ.د/ عساد عبج العديد رخا ػ بذأف  محكخة شئػف ىيئة التجريذ
 االجخاءات الستعمقة بالتعاقج بالخارج . ءأجازه خاصة بجوف مختب نطخا ال نيا 16/8/2222حتى 19/2/2222

 : القــــرار

 السػافقة .. ويخفع لمجامعة .
  46/1/9/2222رقن الووضوع 

الرحة بقدع  مداعج استاذد/ مايدة عدت حسػدة الشطخ في احتداب الفتخة ػ بذأف  محكخة شئػف ىيئة التجريذ
 . بالخارج الدوج متعمقات النتياءأجازه خاصة بجوف مختب نطخا  16/8/2222حتى 19/2/2222مغ  العامة

 : القــــرار

 السػافقة .. ويخفع لمجامعة .
  47/1/9/2222 الووضوع رقن

االمخاض بقدع  مجرس مداعجد/ خالج عبج العطيع دمحم الشطخ في احتداب الفتخة ػ بذأف  محكخة شئػف ىيئة التجريذ
.   بالخارج العػدة مغ متعمقات ءال نياأجازه بجوف مختب  22/8/2222حتى 31/7/2222مغ  العربية والشفدية
 : القــــرار

 السػافقة .. ويخفع لمجامعة .
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  48/1/9/2222وضوع رقن الو

 بالكميةالكيسياء الحيػية بقدع السجرس  رانيا جساؿ صابخد/ لشطخ في تججيج إعارة اػ بذأف  محكخة شئػف ىيئة التجريذ
 . 1/8/2222تاسع بجوف مختب لمعسل بإنجمتخا اعتبارا مغ لسجة عاـ 

 : القــــرار

 السػافقة .. ويخفع لمجامعة .
 
 

  49/1/9/2222الووضوع رقن 

جخاحة القمب والرجر بقدع السجرس  دمحم فػزي الصػيلد/ لشطخ في تججيج إعارة اػ بذأف  محكخة شئػف ىيئة التجريذ
 . 31/12/2222ثاني بجوف مختب لمعسل بإنجمتخا اعتبارا مغ لسجة عاـ  بالكمية

 : القــــرار

 السػافقة .. ويخفع لمجامعة .
  52/1/9/2222الووضوع رقن 

شب االشفاؿ بقدع السجرس  دمحم احسج احسج رمزافد/ لشطخ في تججيج إعارة اػ بذأف  ئة التجريذمحكخة شئػف ىي
 . 1/12/2222تاسع بجوف مختب لمعسل بالدعػدية اعتبارا مغ لسجة عاـ  بالكمية

 : القــــرار

 السػافقة .. ويخفع لمجامعة .
  51/1/9/2222الووضوع رقن 

 الجخاحة العامةبقدع السجرس  سعج ابخاىيع سميسافد/ شطخ في تججيج إعارة لاػ بذأف  محكخة شئػف ىيئة التجريذ
 . تاريخ القياـ بيااعتبارا مغ  بجولة الكػيتتاسع بجوف مختب لمعسل لسجة عاـ  بالكمية

 : القــــرار

 السػافقة .. ويخفع لمجامعة .
  52/1/9/2222الووضوع رقن 

جيياف / أ.دنتجاب اعمى  28/8/2222مػافقة مجمذ القدع بتاريخ ػػ بذأف  الصفيمياتعخض خصاب أ.د/ رئيذ قدع 
انتجاب كامل لسجة عاـ اوؿ لمعسل بجامعة السمظ سمساف الجولية )االىمية( بفخع الجامعة  األستاذ بالقدع صالح صادؽ

 . لمتججيج لسجة عاـ قابل 2222/2223لمعاـ الجراسي  وذلظ اعتبارا مغ اوؿ سبتسبخ  بسجيشة الصػر بسحافطة سيشاء 
 : القــــرار

 السػافقة .. ويخفع لمجامعة .
  53/1/9/2222الووضوع رقن 

 نتجاباعمى  4/9/2222مػافقة مجمذ القدع بتاريخ ػػ بذأف  الصب الصبيعي والتأىيلعخض خصاب أ.د/ رئيذ قدع 
 كل مغ :

البكالػريػس بكمية تكشػلػجيا انتجاب جدئي لمتجريذ لسخحمة  بالقدع السداعج األستاذ داليا صالح سيف/ دػػػ 1
وذلظ لسجة يػميغ اسبػعيا)االربعاء ػػ الخسيذ( لمعاـ الجراسي  الرشاعة والصاقة بجامعة الجلتا التكشػلػجية بقػيدشا

2222/2223 . 



 11/9/2222األحج السػافق  السشعقجة يـػ 2222/2223لمعاـ الجامعي االولى" الجمدة""مجمذ الكمية محزخ اجتساع 

 

22 

 
 

انتجاب جدئي لمتجريذ لسخحمة البكالػريػس بكمية  بالقدع السجرس ميا دمحم عبج الخؤوؼ سالساف/ دػػػ 2
وذلظ لسجة يػميغ اسبػعيا)االربعاء ػػ الخسيذ( لمعاـ  اعة والصاقة بجامعة الجلتا التكشػلػجية بقػيدشاتكشػلػجيا الرش

 . 2222/2223الجراسي 
 : القــــرار

 السػافقة .. ويخفع لمجامعة .
  54/1/9/2222الووضوع رقن 

 اعارةعمى  31/8/2222تاريخ مػافقة مجمذ القدع بػػ بذأف  الكيسياء الحيػية الصبيةعخض خصاب أ.د/ رئيذ قدع 
بجامعة ميخيت بدػىاج الججيجة لسجة عاـ اوؿ وذلظ اعتبارا مغ تاريخ  بالقدع السداعج األستاذ سالي دمحم الحفشاوي / د

 مع اعساؿ القدع . ضوىحا ال يتعار  2222/2223اخالء شخفيا مغ الكمية خالؿ العاـ الجامعي 
 : القــــرار

 .السػافقة .. ويخفع لمجامعة 
 

 : هوضوعبث العالقبث الثقبفيت :ب سببع

  55/1/9/2222الووضوع رقن 

قدع بأستاذ  سػزاف احسج الحديشيالسػافقة عمى سفخ أ.د/  ػ بذأفمحكخة أ.د/ وكيل الكمية لمجراسات العميا والبحػث 
لجورة التجريبية في الخعاية الحزػر  الى مدتذفى روياؿ مارسجف ػػ بمشجف ػػ بإنجمتخا بالكمية عالج االوراـ والصب الشػوي 
دعػة  االخاصة حيث يػجج لديادتي اعمى نفقتي 5/3/2223حتى  25/في الفتخة مغ  EsMoالتمصيفية السجعػمة مغ 

 . الجورةلحزػر 
 : القــــرار

 السػافقة .. ويخفع لمجامعة .
  56/1/9/2222الووضوع رقن 

ديشا مرصفى عبج الفادر / ةالصبيبالسػافقة عمى مج بقاء  ذأفػ بمحكخة أ.د/ وكيل الكمية لمجراسات العميا والبحػث 
بسخكد أـ دي  وعزػ بعثة األشخاؼ السذتخؾبالكمية عالج االوراـ والصب الشػوي السجرس السداعج بقدع الحبذي 

حتى  23/12/2222اعتبارا مغ  ثافلسجة عاـ أنجرسػف لعالج االوراـ ػػ جامعة تكداس ػػ بالػاليات الستحجة االمخيكية 
في ضػء مػافقة السذخؼ االجشبي والسكتب  خسالة الجكتػراه بالستكساؿ جسع السادة العمسية الخاصة  22/12/2223

 الخاصة . اعمى نفقتيالثقافي 
 : القــــرار

 السػافقة .. ويخفع لمجامعة .
  57/1/9/2222الووضوع رقن 

محسػد تػفيق عبج الخحسغ الصبيب/ سػافقة عمى مج بقاء ال ػ بذأفمحكخة أ.د/ وكيل الكمية لمجراسات العميا والبحػث 
االجازة الجراسية لمحرػؿ عمى درجة الجكتػراه وعزػ بالكمية شب وجخاحة العيغ السجرس السداعج بقدع عبج اليادي 

 اعتبارا مغ رابعلسجة عاـ عمى السشحة الذخرية السقجمة لو مغ جامعة االباما  ػػ بالػاليات الستحجة االمخيكية 
 . وذلظ في ضػء مػافقة السذخؼ االجشبي والسكتب الثقافي بتسػيل خارجي 22/8/2223حتى  21/8/2222

 : القــــرار

 السػافقة .. ويخفع لمجامعة .
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  58/1/9/2222الووضوع رقن 

خ انتياء )تاري 7/8/2222احتداب الفتخة مغ السػافقة عمى  ػ بذأفمحكخة أ.د/ وكيل الكمية لمجراسات العميا والبحػث 
محسػد ماىخ الصبيب/  اجازة خاصة بجوف مختب 24/8/2222اخخ مج لو حتى اليـػ الدابق لتدمسو العسل( وىػ 

والحي عاد الى ارض الػشغ  بعثة االشخاؼوعزػ بالكمية الجخاحة العامة السجرس السداعج بقدع عبج الشبي الخىاوي 
 .  ػفج مغ اجمةبعج اف تحقق الغخض الس 18/8/2222مغ انجمتخا بتاريخ 
 : القــــرار

 السػافقة .. ويخفع لمجامعة .
 

 :ثبهٌب : هوضوعبث البحوث العلويت 
  59/1/9/2222الووضوع رقن 

مخاجعة البخوتػكػالت السقجمة مغ الدادة األشباء الستقجميغ  ػ بذأفأ.د/ وكيل الكمية لمجراسات العميا والبحػث محكخة 
( بخوتػكػؿ ماجدتيخ ودكتػراه وأوصت 33تست السػافقة عمى )لجشة السبادـ والقيع  لمتدجيل بالجراسات العميا مغ قبل

 ( بخوتػكػؿ ماجدتيخ.1المجشة بتعجيل )
 : القــــرار
 . أحيط السجمذ عمسا

  62/1/9/2222الووضوع رقن 

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

 عجد األفكار الجرجة القدع االسػػػػػع ـ
 1 السجرس الصب الذخعي والدسـػ د/ شيخيغ رجب عبجه سميسة 1
 1 أستاذ مداعج التذخيح وعمع االجشة د/ رشا مسجوح سالمة 2
 2 أستاذ مداعج ػوي عالج االوراـ والصب الش د/ سػزي فػزي عبج الفتاح 3
 1 السجرس التذخيح وعمع االجشة د/ سارة جساؿ الجيغ شايل 4
 1 السجرس الكيسياء الحيػية د/ مشى احسج عباس الديج 5
 1 السجرس الجخاحة العامة د/ اثار فكخي الشيغ 6
 1 السجرس اليدتػلػجيا د/ سياـ احسج عبج العديد 7
 1 أستاذ مداعج االيدتػلػجي د/ رانيا ابخاىيع ياسيغ 8
 12 أستاذ مداعج شب االشفاؿ د/ رانيا صالح ابخاىيع الديات 9

 : القــــرار
 .. ويخفع لمجامعة .. السػافقة
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  61/1/9/2222الووضوع رقن 

العمسية الخاصة بالدادة بحاث األعمى تدجيل السػافقة  ػ بذأفأ.د/ وكيل الكمية لمجراسات العميا والبحػث محكخة 
 ئة التجريذ عمى الشحػ التالي:اعزاء ىي
 عجد االبحاث الجرجة القدع االسػػػػػع ـ

 5 السجرس جخاحة العطاـ د/ رشا يدخي كامل صالح 1
 3 زميل الباثػلػجيا د/ اىيمة احسج الجساؿ 2
 2 أستاذ مداعج الكيسياء الحيػية د/ شيساء الذافعي سميساف 3
 2 أستاذ مداعج حيػيةالكيسياء ال د/ صفاء ابخاىيع عبج الفتاح 4

 : القــــرار
 .. ويخفع لمجامعة .. السػافقة

  62/1/9/2222الووضوع رقن 

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

 مػافقة مجمذ القدع الجرجة التخرز االسػػػػػع ـ 

 7/8/2222 ماجدتيخ جخاحة العطاـ ط/ احسج حداـ الجيغ عبج الفتاح 1
 7/8/2222 ماجدتيخ القمب واالوعية الجمػية ط/ رشاد جسعة رشاد البديػني 2
 31/7/2222 ماجدتيخ عالج االوراـ والصب الشػوي  ط/ ايساف حمسي دسػقي حبير 3
 3/7/2222 ماجدتيخ القمب واالوعية الجمػية ط/ دمحم عادؿ الديج مبارؾ 4
 31/7/2222 ماجدتيخ جخاحة السدالظ البػلية ط/حداـ الديج احسج قصب الرعيجي 5
 31/7/2222 ماجدتيخ جخاحة السدالظ البػلية ط/دمحم عمي الديج عبج الغفار 6
 31/7/2222 ماجدتيخ شب االشفاؿ ط/اميخة محسػد ابػ شالب 7
 31/7/2222 ماجدتيخ شب االشفاؿ ط/حدشاء فتحي حدغ غخيب 8
 3/7/2222 ماجدتيخ شب االشفاؿ ط/رحاب عبجه عبج السشعع عبج الاله 9
 3/7/2222 ماجدتيخ شب االشفاؿ ط/ديشا دمحم دمحم بديػني 12
 3/7/2222 ماجدتيخ شب االشفاؿ ط/بدسة يدخي عبج الػىاب عخابيغ 11
 3/7/2222 ماجدتيخ شب االشفاؿ  عبج الجيج العجػري ط/دمحم دمحم 12
 3/7/2222 ماجدتيخ شب االشفاؿ ط/ىالة دمحم عبج هللا جبة 13
 3/7/2222 ماجدتيخ شب االشفاؿ ط/رشا نديع مرصفى الصبجي 14
 29/6/2222 ماجدتيخ الجخاحة العامة ط/ يػسف عبج الخحسغ دمحم 15
 2/8/2222 ماجدتيخ ض الجمجية والتشاسميةاالمخا ط/ايات عثساف جالؿ عيج 16
 3/7/2222 ماجدتيخ شب االشفاؿ ط/مرصفى عبجه بجر عتساف 17
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 2/8/2222 دكتػراه  االمخاض الجمجية والتشاسمية ط/ رانية اماـ البشا 18
 28/8/2222 ماجدتيخ شب االشفاؿ ط/ مخوة شػقي سيج احسج 19
(الجخاحة ا ط/ ابخاىيع دمحم دمحم حجازي  22  28/8/2222 دكتػراه  لعامة )شػاـر
 8/5/2222 ماجدتيخ االمخاض الجمجية والتشاسمية ط/ اسخاء الديج عبج السغشي الشجار 21
 21/8/2222 ماجدتيخ  شب وجخاحة العيغ ط/ شيخي نديع عصا يػسف 22
 7/8/2222 دكتػراه  القمب واالوعية الجمػية ط/ الديج عبج العطيع الدباعي 23
 7/8/2222 ماجدتيخ جخاحة العطاـ ـ دمحم عبج الػاحج الخػليط/ اسال 24
 4/9/2222 ماجدتيخ االمخاض الجمجية والتشاسمية ط/ رحاب ابخاىيع فتحي 25
 4/9/2222 ماجدتيخ االمخاض الجمجية والتشاسمية ط/سسخ دمحم سعج صالح 26
 4/9/2222 جدتيخما جخاحة االنف واالذف والحشجخة ط/ اسالـ دمحم جساؿ احسج بجوي  27
 4/9/2222 ماجدتيخ االمخاض الجمجية والتشاسمية ط/ فاشسة مججي جػدة فخاج 28
 28/8/2222 ماجدتيخ جخاحة العطاـ ط/دمحم كساؿ مرصفى مدخجة 29
 28/8/2222 ماجدتيخ امخاض الباششة العامة مرصفى احسج ربيع االبيسط/ 32
 28/8/2222 دكتػراه  باششة العامةامخاض ال ط/احسج دمحم عبج العديد الرباغ 31
 28/8/2222 ماجدتيخ جخاحة العطاـ ط/اسالـ عبج الحكيع عبج المصيف  32
 32/8/2222 ماجدتيخ التػليج وامخاض الشداء ط/ اسخاء دمحم دمحم خزخ 33
 28/8/2222 ماجدتيخ االشعة التذخيرية ط/ ىشج حسجي الديج الدشباوي  34

 : القــــرار
 ويخفع لمجامعة . ... السػافقة

  63/1/9/2222الووضوع رقن 

السجرس بقدع شب  / رانجا دمحم صجيقالصبيبةاضافة اسع  ػ بذأفأ.د/ وكيل الكمية لمجراسات العميا والبحػث محكخة 
السدجل لجرجة  وليج عبج الغشي جاد غشيعالسشاشق الحارة وصحتيا الى البحث السذتق السقجـ مغ رسالة الصبيب/ 

 . الى اسساء الدادة السذاركيغ فى البحثالساجدتيخ 
 : القــــرار

 .. ويخفع لمجامعة .. السػافقة
  64/1/9/2222الووضوع رقن 

استاذ مداعج  / دمحم محسػد عبج الدسيعالصبيباضافة اسع  ػ بذأفأ.د/ وكيل الكمية لمجراسات العميا والبحػث محكخة 
السدجمة  مشاؿ احسج دمحم قذيصةسذتق السقجـ مغ رسالة الصبيبة/ الكبج والجياز اليزسي بسعيج الكبج الى البحث ال

 . لجرجة الساجدتيخ الى اسساء الدادة السذاركيغ فى البحث
 : القــــرار

 .. ويخفع لمجامعة .. السػافقة
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  65/1/9/2222الووضوع رقن 

بقدع / أىيمة احسج الجساؿ زميل تخشيح د السػافقة عمى ػ بذأفأ.د/ وكيل الكمية لمجراسات العميا والبحػث محكخة 
 الباثػلػجيا لمحرػؿ عمى مكافأة الشذخ العمسي للبحاث .

 : القــــرار
 .. ويخفع لمجامعة .. السػافقة

  66/1/9/2222الووضوع رقن

تخشيح د/ دمحم جساؿ الجيغ حجاج االستاذ  السػافقة عمى ػ بذأفأ.د/ وكيل الكمية لمجراسات العميا والبحػث محكخة 
 . 2222لمستسيديغ لعاـ  مرصفى بيجت عبج الستعاؿ/ أ.دبقدع  جخاحة القمب والرجر لمحرػؿ عمى جائدة سداعج  ال

 : القــــرار
 .. ويخفع لمجامعة .. السػافقة

  67/1/9/2222الووضوع رقن 

داليا صالح د/  صتعجيل وتدجيل البحث الخاعمى  السػافقة ػ بذأفأ.د/ وكيل الكمية لمجراسات العميا والبحػث محكخة 
 .الصب الصبيعي والخوماتيـد والتأىيل بقدع    االستاذ السداعج سيف

 : القــــرار
 .. ويخفع لمجامعة .. السػافقة

 
 تبسعب : هوضوعبث الدراسبث العليب :

  68/1/9/2222 الووضوع رقن

( دبمػـ وماجدتيخ 78لعجد ) الجراسةمج فتخة السػافقة عمى  محكخة أ.د/ وكيل الكمية لمجراسات العميا والبحػث ػ بذأف
 تخررات مختمفة 
 القــــرار

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

 ماجدتيخ أمخاض الباششة العامة   نػر اليجي فتحي الشذار ػ ط/1
 لعامةماجدتيخ أمخاض الباششة ا   دمحم حدغ دمحم العسيخي  ػ ط/2
 ماجدتيخ أمخاض الباششة العامة  أمل إماـ عبج المصيف الديج ػ ط/3
 ماجدتيخ أمخاض الباششة العامة   أسساء إبخاىيع دمحم إبخاىيع ػ ط/4
 ماجدتيخ أمخاض الباششة العامة  فتحي عبج الخحيع حدغ عبج هللا ػ ط/5
 ماجدتيخ أمخاض الباششة العامة  مرصفي رجب حدغ البمتاجي ػ ط/6
 ماجدتيخ الباثػلػجيا اإلكميشيكية   أماني دمحم سامي أحسج ػ ط/7
 ماجدتيخ الباثػلػجيا اإلكميشيكية   سسخ مختار الديج نرار ػ ط/8
 ماجدتيخ أمخاض الرجرية والتجرف   سسخ شجيج عبج الخحيع دمحم ػ ط/9

 )عاميغ( ماجدتيخ أمخاض الرجرية والتجرف    نيي أحسج سعيج فاضل ػ ط/12
 ماجدتيخ شب السشاشق الحارة وصحتيا   إيساف دمحم عخب ػ ط/11
 ماجدتيخ شب األشفاؿ  أحسج دمحم وىبو مػسي شحاتو ػ ط/12
 ماجدتيخ شب األشفاؿ   ديشا جساؿ سعج القارح ػ ط/13
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 ماجدتيخ شب األشفاؿ  مرصفي عبجه بجر عتساف ػ ط/14
 ماجدتيخ شب األشفاؿ  ميا عبج هللا دمحم عبج الػاحج ػ ط/15
 ماجدتيخ التػليج وأمخاض الشداء  إيساف يحيي عبج السعصي قابل ػ ط/16
 ماجدتيخ التػليج وأمخاض الشداء   ىشج سعيج دمحم عمى  ػ ط/17
 ماجدتيخ التػليج وأمخاض الشداء  داليا دمحم عبج الػاحج الخػلي ػ ط/18
 ماجدتيخ التػليج وأمخاض الشداء  شيساء عادؿ عبج الدالـ عالـ ػ ط/19
 ماجدتيخ التػليج وأمخاض الشداء   أمل محسػد شو الخػاجو ػ ط/22
 ماجدتيخ التػليج وأمخاض الشداء  سسخ محسػد عمػاف الذػني ػ ط/21
 ماجدتيخ جخاحة العطاـ أحسج عبج التػاب دمحم عصية الحجخي  ػ ط/22
 ماجدتيخ الجخاحة العامة   أحسج عادؿ أحسج الذيخ ػ ط/23
 ماجدتيخ الجخاحة العامة   ياسيغ دمحم ياسيغ حسج ػ ط/24
 ماجدتيخ جخاحة العطاـ   ميشا رفعت سامي لػقا ػ ط/25
 ماجدتيخ جخاحة العطاـ  أحسج دمحم عبج الفتاح محسػد ػ ط/26
 ماجدتيخ جخاحة العطاـ  دمحم عبج العطيع سميساف ػ ط/27
 ماجدتيخ الصب الصبيعي والتأىيل  عمياء محسػد دمحم أحسج الجشجي ػ ط/28
 ماجدتيخ الصب الصبيعي والتأىيل  أية مججي عبج الخالق عالـ ػ ط/29
 ماجدتيخ األمخاض الجمجية والتشاسمية   مشار نديع حدشي نجع ػ ط/32
 ماجدتيخ األمخاض الجمجية والتشاسمية  إسخاء دمحم عبج الباسط الذافعي ػ ط/31
 ة والتشاسميةماجدتيخ األمخاض الجمجي  ىبو عسخ عبج الحديب السيجي ػ ط/32
 ماجدتيخ شب األسخة  نيخيغ سسيخ عبج الخالق عقار ػ ط/33
 )عاميغ( ماجدتيخ التخجيخ والعشاية السخكدة   عبج الحميع ىاشع عبج الحميع ػ ط/34
 ماجدتيخ شب وجخاحة العيغ  أماني عبج الدتار دمحم القسح ػ ط/35
 دبمػـ شب وجخاحة العيغ  باسع تكال يػسف عصا هللا ػ ط/36
 دبمػـ شب وجخاحة العيغ مشو هللا عبج الحميع مرصفي كامل ػ ط/37
 دبمػـ شب وجخاحة العيغ  عبج الخحسغ صبحي لصفي ػ ط/38
 )عاميغ(   دبمػـ شب وجخاحة العيغ  دمحم جساؿ حديغ عبج السقرػد ػ ط/39
 دبمػـ شب وجخاحة العيغ  ميشا مججي ضخيف غصاس ػ ط/42
 دبمػـ شب وجخاحة العيغ  شادي نرحي ميشي غبخي  ػ ط/41
 )عاميغ(   دبمػـ شب وجخاحة العيغ  شيساء الجسػقي عبجه الذسحػط ػ ط/42
 دبمـػ أمخاض القمب واألوعية الجمػية  ياسخ خميفة عمى خميفة إسساعيل ػ ط/43
 دبمػـ األمخاض الرجرية والتجرف    ىبو ىشخي لصفي مقار ػ ط/44
 شب األشفاؿ دبمػـ  مخوة كساؿ حدشي الغباري  ػ ط/45
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 دبمػـ شب األشفاؿ  زيشب عبج السشعع عبج الفتاح ػ ط/46
 دبمػـ شب األشفاؿ  عسخو عبج السجيج دمحم الجػىخي  ػ ط/47
 دبمػـ شب األشفاؿ  عفيفي فتحي عفيفي نرار ػ ط/48
 دبمػـ شب األشفاؿ خالج مججي دمحم عبج الخحيع العباسي ػ ط/49
 دبمػـ شب األشفاؿ  يالذيساء دمحم عبج الخازؽ عم ػ ط/52
 دبمـػ الجخاحة العامة  أحسج وجيو دمحم جساؿ الجيغ ػ ط/51
 دبمـػ الجخاحة العامة   شاىخ محسػد الديج خميل ػ ط/52
 دبمػـ جخاحة العطاـ حساده أبػ سيف محسػد عبج الدالـ ػ ط/53
 دبمػـ جخاحة العطاـ  عساد مكـخ غصاس ميخائيل ػ ط/54
 دبمػـ جخاحة العطاـ  عبج التػاب وائل حسجي فخحات ػ ط/55
 دبمـػ التػليج وأمخاض الشداء  أماني صبخي دمحم الديج ػ ط/56
 دبمـػ التػليج وأمخاض الشداء   وليج سعيج عمى الجنف ػ ط/57
 دبمـػ أمخاض الباششة العامة   رشا الديج دمحم الدباعي ػ ط/58
  مخاض القمب واألوعية الجمػيةدبمـػ أ غادة الذخبيشي عبج العديد عبج اليادي ػ ط/59
  ماجدتيخ أمخاض القمب واألوعية الجمػية  دمحم مرصفي عدت الجيار ػ ط/62
  ماجدتيخ أمخاض القمب واألوعية الجمػية   أحسج إبخاىيع نجيب  ػ ط/61
  ماجدتيخ أمخاض القمب واألوعية الجمػية  جساؿ سعج عبج الحسيج حدب ػ ط/62
  ماجدتيخ األمخاض الجمجية والتشاسمية    سالـأميشة إبخاىيع دمحم ػ ط/63
  ماجدتيخ األمخاض الجمجية والتشاسمية   أميخة صالح ىاشع عسارة ػ ط/64
  دبمـػ األمخاض الجمجية والتشاسمية  فايدة أحسج عبج الخؤؼ يػسف ػ ط/65
  ماجدتيخ شب الحاالت الحخجة  نياؿ شحات عمى الرعيجي ػ ط/66
  ماجدتيخ شب الحاالت الحخجة   ػ الفتح دمحمأية خالج أب ػ ط/67
  ماجدتيخ شب األشفاؿ  رامي أحسج ربيع محسػد عفيفي ػ ط/68
  دبمػـ شب األشفاؿ  دمحم إبخاىيع يػسف إبخاىيع ػ ط/69
  دبمػـ شب األشفاؿ   عمياء خالج يػسف الفار ػ ط/72
 ض الشداءماجدتيخ التػليج وأمخا فاروؽ عدت عبج السجيج السخزوقي ػ ط/71
  ماجدتيخ التػليج وأمخاض الشداء  شيساء عػض عبج العطيع دمحم ػ ط/72
  ماجدتيخ شب األشفاؿ  نياؿ صبحي حامج عسخاف ػ ط/73
 ماجدتيخ األمخاض الرجرية والتجرف   سارة الديج زكي كخيع الجيغ ػ ط/74
  يدبمػـ شب األمخاض العربية والصب الشفد  أنجرو رفعت نجيب بجواني ػ ط/75
  ماجدتيخ الجخاحة العامة  وليج صالح الجيغ جابخ الديج ػ ط/76
  ماجدتيخ أمخاض الباششة العامة  نػرىاف شعباف فتحي عبج الغشي ػ ط/77
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  ماجدتيخ شب وجخاحة العيغ دمحم محي الجيغ دمحم عبج الفتاح ػ ط/78
  69/1/9/2222الووضوع رقن 

( درجة دبمػـ وماجدتيخ 41لعجد ) إيقاؼ القيجػ بذأف السػافقة عمى  البحػثمحكخة أ.د/ وكيل الكمية لمجراسات العميا و 
 ودكتػراه تخررات مختمفة .

 القــــرار :

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

 لطخوؼ خاصة 1/4/2222مغلسجة عاـ   دكتػراه الجخاحة العامة مرصفي محسػد ىيكل  ػػ ط/ 1
 لطخوؼ خاصة  1/12/2221مغلسجة عاميغ دكتػراه الباثػلػجيا اإلكميشيكية  أسساء شعباف أبػ اليديج  ػ ط/ ػ2
 بأثخ رجعي      1/4/2221مغلسجة عاـ   ماجدتيخ جخاحة العطاـ  ميشا رياض فمي حشا ػػ ط/ 3
 بأثخ رجعي      1/4/2221مغلسجة عاـ   ماجدتيخ جخاحة العطاـ  دمحم فتحي إبخاىيع دمحمػػ ط/ 4
 بأثخ رجعي      1/4/2222مغلسجة عاـ   ماجدتيخ شب األشفاؿ دمحم أحسج عبج العديد سميطػػ ط/ 5
 بأثخ رجعي      1/4/2219مغلسجة عاـ   ماجدتيخ شب األشفاؿ  دمحم فكخي الراوي بجوي ػػ ط/ 6
 وؼ خاصةلطخ   1/4/2222مغلسجة عاـ   ماجدتيخ شب األشفاؿ  مشى أحسج كامل مكيػػ ط/ 7
 لطخوؼ خاصة 1/4/2222مغعاـ  لسجة ماجدتيخ األشعة التذخيرية    أسساء عبج الغشي عبج الخازؽ ػػ ط/ 8
 بأثخ رجعي1/12/2219مغ لسجة عاميغاإلكميشيكية الباثػلػجيا ماجدتيخشيساء عبجالغشي دمحم أبػالعصا ػػ ط/ 9

 بأثخ رجعي    1/4/2218مغلسجة عاميغ شيكية ماجدتيخ الباثػلػجيا اإلكمي غادة عاشف عبج الدسيع ػػ ط/ 12
 بأثخ رجعي  1/12/2222 مغلسجة عاـ والتجرف األمخاض الرجرية  ماجدتيخ  سسخ شجيج عبجالخحيع ػػ ط/ 11
 بأثخ رجعي  1/12/2217مغلسجة عاميغ ماجدتيخ األمخاض الجمجية والتشاسمية  رحاب إبخاىيع فتحي ػػ ط/ 12
 لطخوؼ خاصة 1/12/2222مغلسجة عاـ دبمـػ أمخاض الباششة العامة    رباحشيساء أحسج دمحم مػػ ط/ 13
 لطخوؼ خاصة 1/4/2222مغلسجة عاـ دبمػـ شب وجخاحة العيغ   بدسة مشيب حمسي محسػد ػػ ط/ 14
 بأثخ رجعي  1/4/2217مغلسجة ثالثة أعػاـ دبمـػ أمخاض الباششة العامة       عساد عبج التػاب حشاػػ ط/ 15
 بأثخ رجعي  1/12/2216مغلسجة عاـ دبمـػ أمخاض الباششة العامة        رشا الديج دمحم الدباعيػػ ط/ 16
 بأثخ رجعي       1/12/2218مغلسجة عاـ دبمـػ شب األشفاؿ        رامي دمحم عصية عبج السجيجػػ ط/ 17
 لطخوؼ خاصة1/12/2222عاـ مغلسجة والعربية  األمخاض الشفدية دكتػراه  الجيغ بجرػػ ط/ىاني دمحم دمحم 18
 بأثخ رجعي    1/12/2218مغلسجة عاـ دبمـػ األمخاض الجمجية والتشاسمية   إيساف مبيغ دمحم أحسج ػػ ط/ 19
 بأثخ رجعي  1/12/2218مغلسجة عاـ دبمـػ األمخاض الجمجية والتشاسمية  دمحم حسجي عصية عبج ربوػػ ط/ 22
 بأثخ رجعي  1/12/2216مغلسجة عاـ دبمـػ الباثػلػجيا اإلكميشيكية    شيساء مشرػر فيسي عبج العاؿػػ ط/ 21
 بأثخ رجعي  1/12/2217مغلسجة عاميغ دبمـػ جخاحة العطاـ       دمحم مبخوؾ بيي الجيغ رمزافػػ ط/ 22
 بأثخ رجعي       1/4/2218مغلسجة عاـ   ـدبمـػ جخاحة العطا      محسػد فاروؽ صبخه درويرػػ ط/ 23
 بأثخ رجعي  1/12/2217مغلسجة عاميغ   دبمػـ جخاحة العطاـ      مرصفي ىشجي متقاؿ متقاؿػػ ط/ 24
 بأثخ رجعي  1/4/2217مغلسجة عاميغ  دبمػـ األمخاض الرجرية والتجرف   ثخوت محسػد أحسج الحشفيػػ ط/ 25
 لطخوؼ خاصة  1/4/2218مغلسجة عاـ بمػـ األمخاض الرجرية والتجرف د    ىبو ىشخي لصفي مقار ػػ ط/ 26
 بأثخ رجعي  1/12/2218مغلسجة عاميغ دبمػـ األمخاض الرجرية والتجرف دمحم عبج الخحسغ الديج   ػػ ط/ 27
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 بأثخ رجعي   1/12/2219مغلسجة عاـ دبمػـ األمخاض الرجرية والتجرف رانيا سعيج مرصفي الجساؿ ػػ ط/ 28
 بأثخ رجعي  1/12/2218مغلسجة عاـ دبمػـ األمخاض الرجرية والتجرف نجي نبيل عبج الحسيج القصاف ػػ ط/ 29
 بأثخ رجعي    1/4/2219مغلسجة عاميغ دكتػراه أمخاض القمب واألوعية الجمػية ػػ ط/أسامة رمزاف دمحم 32
 بأثخ رجعي  1/4/2222مغلسجة عاـ ماجدتيخ أمخاض القمب واألوعية الجمػية حسادة أحسج الديج شكخ ػػ ط/31
 بأثخ رجعي  1/12/2218لسجة ثالثة أعػاـ مغماجدتيخ أمخاض القمب واألوعية الجمػية ػػ ط/ بيػمي دمحم بيػمي 32
 بأثخ رجعي  1/12/2222مغلسجة عاميغ دكتػراه أمخاض القمب واألوعية الجمػية شخيف مججي نجيب  ػػ ط/33
 لطخوؼ خاصة 1/12/2221مغلسجة عاـ  ماجدتيخاألمخاض الجمجيةوالتشاسمية ػػ ط/ ميادة شػقي عبج الػاحج34
 لطخوؼ خاصة  1/12/2221مغلسجة عاـ ماجدتيخ األمخاض الجمجية والتشاسمية ػػ ط/ شيساء بديػني زكي 35
 لطخوؼ خاصة   1/4/2222مغلسجة عاـ ماجدتيخ األشعة التذخيرية  ط/ مشار زيشيع الدعيج أبػ اليديجػػ 36
 بأثخ رجعي  1/4/2222مغلسجة عاـ ماجدتيخ األنف واألذف والحشجخة ػػ ط/إسالـ دمحم جساؿ أحسج بجوي 37
 بأثخ رجعي  1/12/2218لسجة ثالثة أعػاـ مغوالتشاسمية اجدتيخ األمخاض الجمجيةم ػػ ط/ عبج الخحيع حدغ فػزي 38
 بأثخ رجعي  1/12/22191جة عاميغ مغلسماجدتيخ األمخاض الرجرية والتجرف ػػ ط/ سسخ بجر حدغ إسساعيل 39
 بأثخ رجعي       1/12/2218مغلسجة عاميغ دبمـػ التػليج وأمخاض الشداء   ػػ ط/ عبيخ عبج الػىاب حدغ42
 بأثخ رجعي     1/12/2216مغلسجة عاـ   دبمػـ شب األشفاؿ ػػ ط/ أحسج دمحم رضا عبج الحميع41

  72/1/9/2222الووضوع رقن 

ماجدتيخ ودبمـػ ( 4لعجد ) إلغاء القيجالسػافقة عمى  ػ بذأفالكمية لمجراسات العميا والبحػث محكخة أ.د/ وكيل 
 تخررات مختمفة .
 القــــرار

 ... ويخفع لمجامعةعمي إلغاء القيج عمي الشحػ التالي السػافقة

 بشاء عمى شمبيا  ماجدتيخ الفارماكػلػجيا اإلكميشيكية  فاشسة شارؽ فتحي ششجي/ ػػػ ط1
 بشاء عمى شمبيا    ماجدتيخ شب األشفاؿ   ريع رضا حديغ حالوة/ ػػ طػ2
 تعجيل نيابة    ماجدتيخ شب األشفاؿ  ريياـ مرصفي عبج الحسيج زيشة/ ػػػ ط3
 دبمػـ جػدة الخعاية الرحية وسالمة وأماف السخيس  لطخوؼ خاصة روفيجه محسػد دمحم الذيالي/ ػػػ ط4

  71/1/9/2222الووضوع رقن 

( درجة ماجدتيخ 4لعجد )السػافقة عمى تعجيل لجشة ااشخاؼ  ػ بذأفة أ.د/ وكيل الكمية لمجراسات العميا والبحػث محكخ 
 ودكتػراه تخررات مختمفة .

 القــــرار

 ليع عمى الشحػ التالي.. ويخفع لمجامعة تعجيل لجشة ااشخاؼالسػافقة عمى 
 جخاحة العامةدكتػراه ال  عبج العديد رجب عبج العديد صقخ ػ ط/1
 )لمدفخ لمخارج(. مجرس بقدع الجخاحة العامة بالكمية   دمحم كساؿ الحشفي /بخفع اسع د
 دكتػراه الصب الصبيعي والخوماتيـد والتأىيل  شيساء دمحم رأفت شاىيغ ػ ط/2
 لدادة السذخفيغ(.أستاذ مداعج بقدع الباششة العامة بالكمية )بشاءا عمى شمب ا خالج دمحم أميغ الدرقاني /بخفع اسع د

 مجرس بقدع الصب الصبيعي والخوماتيـد والتأىيل بالكمية .   وإضافة د/ سساح سامي يػسف
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 ماجدتيخ شب وجخاحة العيغ  سسيحة عدت ىالؿ ػ ط/3
 مجرس بقدع شب وجخاحة العيغ بالكمية .  مخوة عمى زكي /بإضافة اسع د

 دكتػراه شب األشفاؿ  دمحم عادؿ حدغ أبػ قػرة ػ ط/4
 )لطخوؼ خاصة(. أستاذ مداعج بقدع شب األشفاؿ بالكمية   دمحم سعيج السكاوي  /بخفع اسع د

  72/1/9/2222الووضوع رقن 

تعجيل مػضػع رسالة ماجدتيخ أمخاض الباششة ػ بذأف السػافقة عمى  محكخة أ.د/ وكيل الكمية لمجراسات العميا والبحػث
 عمى الشحػ التالي :  غيخ جػىخياتعجيالأية سميساف دمحم عيج  لمصبيبة/العامة 

العػامل التشبؤية السختبصة باإلستجابة لمعالج السزاد لفيخوس اإللتياب  الكبج الػبائي سي في  مػضػع الخسالة :
 .بشاءا عمى شمب السذخؼ مخضي الغديل الكمػي السدمغ ... 

 القــــرار :

 ويخفع لمجامعة.. . السػافقة
  73/1/9/2222الووضوع رقن 

 سػارة جسػاؿ دمحم حذػيرالصبيبػة/  نقػل القيػجالسػافقػة عمػى  ػػ بذػأفكخة أ.د/ وكيػل الكميػة لمجراسػات العميػا والبحػػث مح
  مغ شب السشػفية إلى شب بشيا .شب الحاالت الحخجة  ماجدتيخ 

 القــــرار

 .. ويخفع لمجامعة .. السػافقة
  74/1/9/2222الووضوع رقن 

( 2لعجد ) تذكيل لجشة الفحز والسشاقذة إعادةػ بذأف السػافقة عمى  ت العميا والبحػثمحكخة أ.د/ وكيل الكمية لمجراسا
 رسالة ماجدتيخ تخررات مختمفة .

 القــــرار :

 ويخفع لمجامعةوذلظ بعج قبػؿ الشذخ بالسجمة .. ليع عمى الشحػ التالي  السػافقة عمى تذكيل المجشة
 شب األشفاؿ  أسامة دمحم دمحم شخيفػ ط/ 1
 جشة :الم

 ةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة السشػفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبكمية الصب جامعػػػػػػ شب األشفاؿقدع بأستاذ     أحسج أنػر خصابػػػ أ.د/ 

 ةيػػػػػػػػة السشػفػػػػبكمية الصب جامعػػػػػػ شب األشفػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿقدع مداعج بأستاذ   وفاء مرصفي دمحم أبػ الفتػحػػػ أ.د/ 

 ػػػػة بشيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػابكمية الصب جامعػػػػػػ شب األشفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿقدع بأستاذ    أسامة أبػ الفتػح الفقيػػػ أ.د/ 
 
 أمخاض القمب واألوعية الجمػية  بيػمي دمحم بيػمي دمحم سيجػ ط/ 2

 المجشة :
 ةػػػػػػػػػػػة السشػفيػػػػػػػػػػبكمية الصب جامعػػػػػػ القمب واألوعية الجمػيةقدع بأستاذ    عبج هللا مرصفي كساؿأ.د/ ػػػ 

 ةالسشػفيػػػػػػػػػػػػػػ ةػػػػػػػبكمية الصب جامعػػػػػػ القمب واألوعية الجمػيةقدع بأستاذ    سعيج شمبي مشترخػػػ أ.د/ 

 خػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة األزىػػػػػػبكمية الصب جامعػػػػػػ القمب واألوعية الجمػيةقدع بأستاذ     سامح عالـػػػ أ.د/ 

  75/1/9/2222الووضوع رقن 
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( 3لعجد ) تذكيل لجشة الفحز والسشاقذةتعجيل ػ بذأف السػافقة عمى  محكخة أ.د/ وكيل الكمية لمجراسات العميا والبحػث
 رسالة ماجدتيخ تخررات مختمفة .

 ر :القــــرا

 ويخفع لمجامعةوذلظ بعج قبػؿ الشذخ بالسجمة .. ليع عمى الشحػ التالي  السػافقة عمى تذكيل المجشة
 األمخاض الجمجية والتشاسمية  رغجة عراـ عبج السشعع شخؼػ ط/ 1

   المجشة :
 ةػسشػفيػػػال ةعجامبكمية الصب ػػػة ض الجمجية والتشاسمياألمخا قدعباذ أست   دمحم عبج السشعع شعيبد/ أ.ػ 
 ةػالسشػفيػ ةعجامبكمية الصب ة لجمجية والتشاسميػػػػػػاألمخاض ا قدعباذ أست   ماججة مرصفي حجاجد/ أ.ػ 
 ػػػػابشيػػػػ ةعجامبكمية الصب األمخاض الجمجية والتشاسميػػػػػػػػػػػػػػػػة  قدعباذ أست   أحسج عبج الػىاب صالحد/ أ.ػ 
 الباثػلػجيا ااكميشيكية  إيساف عراـ جسعو عبج الفتاحػ ط/ 2

   المجشة :
 ةػػػػػػػػػػػػالسشػفيػػػػػػ ةعجامبكمية الصب  ةػػػػػػػػػػػػػػالباثػلػجيا اإلكميشيكي قدعباذ أست    روحية حدغ العجؿد/ أ.ػ 
 ةالسشػفيػ ةعجامبكمية الصب  الباثػلػجيا اإلكميشيكية قدعمداعج باذأست    ثخيا أحسج عسخد/ أ.ػ 
 ةػػػػػػػػػػػػػػالسشػفيػػػػػػ ةعجامبكمية الصب  ةػػػػػػػػػػػالباثػلػجيا اإلكميشيكي قدعباذ أست   اف عصية التػنديإيسد/ أ.ػ 
 ػػػػػػػػػػػػػػاػػػػػػػػػػػػششص ةعجامبكمية الصب  ةػػػػػػػػػػػػػػػػالباثػلػجيا اإلكميشيكي قدعباذ أست    أمل سعيج البشجاري د/ أ.ػ 

 و الثاني صػت واحج()عمي أف يكػف األوؿ 
 شب وجخاحة العيغ  أميخة أنػر عبج الفتاح الديػفيػ ط/ 3

   المجشة :
 ةػػػػػػػػػػػػالسشػفيػػػػػػ ةعجامبكمية الصب  ة العيغػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػشب وجخاح قدعباذ أست  عبج الخحسغ الدباعي سخحافد/ أ.ػ 
 ششصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ةعجامبكمية الصب  شب وجخاحة العيغ دعقمداعج ب اذأست   وليج عبج اليادي عالـد/ أ.ػ 
 ةػػػػػػػػػػػػػػالسشػفيػػػػػػ ةعجامبكمية الصب  ة العيغػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػشب وجخاح قدعباذ أست    فخيج دمحم وججي د/ أ.ػ 
 السشػفيةشب كمية الرحة العامة وشب السجتسع ب قدعبمداعج اذ أست   زيشب عبج العديد قاسسيد/ أ.ػ 

 )عمي أف يكػف األوؿ و الثاني صػت واحج(
  76/1/9/2222الووضوع رقن 

( 31لعجد ) تذكيل لجشة الفحز والسشاقذةػ بذأف السػافقة عمى  محكخة أ.د/ وكيل الكمية لمجراسات العميا والبحػث
 رسالة ماجدتيخ ودكتػراه تخررات مختمفة .

 القــــرار :

 ويخفع لمجامعةوذلظ بعج قبػؿ الشذخ بالسجمة .. ليع عمى الشحػ التالي  لمجشةالسػافقة عمى تذكيل ا
 ماجدتيخ األمخاض الجمجية والتشاسمية  دنيا دمحم أسامة أحسج بخعيػ ط/ 1

   المجشة :
 ةالسشػفيػػ ةعجامبكمية الصب ػػػػػػة والتشاسمية األمخاض الجمجي قدعاذ بأست    دمحم أحسج باشاد/ أ.ػ 
 السشػفيػػػػػػة ةعجامبكمية الصب الكيسياء الحيػيػػػػػػػػػػػػػػػػػػة  قدعاذ ورئيذ أست   آثخ كامل الذافعيمد/ أ.ػ 
 ػػةػػػالسشػفيػػػ ةعجامبكمية الصب األمخاض الجمجية والتشاسمية  قدعاذ بأست    عالء حدغ مخعيد/ أ.ػ 
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 اششصػػػ ةعجامبكمية الصب ة والتشاسمية ػػػػػػػػػػاألمخاض الجمجيػػػ قدعاذ بأست   عبيخ عبج الحكع ىجيبد/ أ.ػ 
 )عمي أف يكػف األوؿ و الثاني صػت واحج(

 ماجدتيخ األمخاض الجمجية والتشاسمية   فاشسة مججي جػدة فخاجػ ط/ 2
   المجشة :

 ةالسشػفيةعجامالصب بكميةوالتشاسميةاألمخاض الجمجية قدعورئيذ اذأست   دمحم عبج الػاحج جابخد/ أ.ػ 
 ػػةػػػػػػالسشػفي ةعجامبكمية الصب األمخاض الجمجية والتشاسمية  قدعاذ بأست    عالء حدغ مخعيد/ أ.ػ 
 ابشيػػػػػػ ةعجامبكمية الصب ػػػػػػة والتشاسمية اض الجمجيػػػػػػػػػػػػاألمخ  قدعاذ بأست   أحسج عبج الػىاب صالحد/ أ.ػ 
 ة والتشاسميةماجدتيخ األمخاض الجمجي   سسخ دمحم سعج صالحػ ط/ 3

   المجشة :
 ػػةالسشػفيػػ ةعجامبكمية الصب ػػػة والتشاسمية األمخاض الجمجي قدعاذ بأست   مرصفي دمحم سميسافد/ أ.ػ 
 السشػفيػػػػػػة ةعجامبكمية الصب الكيسيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاء الحيػيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة  قدعاذ بأست    دمحم سميساف رزؽ د/ أ.ػ 
 ابشيػػػػػػػػػػػػػػػ ةعجامبكمية الصب ة والتشاسمية مخاض الجمجيػػػػػػػػاأل قدعاذ بأست   أحسج عبج الػىاب صالحد/ أ.ػ 
 ماجدتيخ األمخاض الجمجية والتشاسمية   آيات عثساف جالؿ عيجػ ط/ 4

   المجشة :
 ةالسشػفيةعجامبكميةالصب ةاألمخاض الجمجيةوالتشاسمي قدعورئيذ اذأست   دمحم عبج الػاحج جابخد/ أ.ػ 
 ػػةػػػػػالسشػفي ةعجامبكمية الصب األمخاض الجمجية والتشاسمية  قدعاذ بأست    عالء حدغ مخعيد/ أ.ػ 
 ابشيػ ةعجامبكمية الصب ػػة والتشاسمية ض الجمجيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاألمخا قدعاذ بأست   أحسج عبج الػىاب صالحد/ أ.ػ 
 ماجدتيخ األمخاض الجمجية والتشاسمية  السغشي الشجارإسخاء الديج عبج ػ ط/ 5

   المجشة :
 ػةالسشػفيةعجامبكميةالصب األمخاض الجمجيةوالتشاسمية قدعورئيذ اذأست   دمحم عبج الػاحج جابخد/ أ.ػ 
 ػػةػػالسشػفيػػػػ ةعجامبكمية الصب األمخاض الجمجية والتشاسمية  قدعاذ بأست    ىذاـ نبيل خالجد/ أ.ػ 
 ػػػػػػػػابشيػػػػػػػػػػػػ ةعجامبكمية الصب ػة والتشاسمية األمخاض الجمجيػػ قدعاذ بأست   أحسج عبج الػىاب صالحد/ .أػ 
 ماجدتيخ األمخاض الجمجية والتشاسمية   رحاب إبخاىيع فتحيػ ط/ 6

   المجشة :
 ػػةػػالسشػفيػػػػ ةعجامبكمية الصب األمخاض الجمجية والتشاسمية  قدعاذ بأست    ىذاـ نبيل خالجد/ أ.ػ 
 ةالسشػفيػةعجامصب البكميةوالتشاسميةاألمخاض الجمجية قدعورئيذ اذأست   دمحم عبج الػاحج جابخد/ أ.ػ 
 ػػػػابشيػػ ةعجامبكمية الصب ػػػػػػة والتشاسمية اض الجمجيػػػػػػػػػػػػاألمخ  قدعاذ بأست   شخيغ حدشي عبج الخحسغد/ أ.ػ 
 دكتػراه األمخاض الجمجية والتشاسمية    رانيو اماـ البشاػ ط/ 7

   المجشة :
 ػةالسشػفيػػػ ةعجامبكمية الصب األمخاض الجمجية والتشاسمية  ورئيذ قدعاذأست   دمحم عبج الػاحج جابخد/ أ.ػ 
 ةػػػػالسشػفيػػػػ ةعجامبكمية الصب األمخاض الجمجية والتشاسمية  قدعاذ بأست    عالء حدغ مخعيد/ أ.ػ 



 11/9/2222األحج السػافق  السشعقجة يـػ 2222/2223لمعاـ الجامعي االولى" الجمدة""مجمذ الكمية محزخ اجتساع 

 

34 

 
 

 ةعجامبكمية الصب األمخاض الجمجيػػة والتشاسمية  قدعاذ مداعج بأست     حامج خاشخدمحمد/ أ.ػ 
 الدقازيق

 ماجدتيخ شب األشفاؿ  مخوة شػقي سيج أحسج أبػ ىػلةػ ط/ 8
   المجشة :

 ةػػػػػػػػػػػػػػالسشػفيػػػػػػ ةعجامبكمية الصب شب األشفػػػػػػػػػػػػاؿ  قدعاذ مداعج بأست   نجػاف يدخي صالحد/ أ.ػ 
 ةػػػػػػػػػػػػػػالسشػفيػػػػػػ ةعجامبكمية الصب ػػػػػػػػاؿ شب األشفػػػػػػػ قدعاذ مداعج بأست   دمحم سعيج السكاوي د/ أ.ػ 
 ةػػػػػػػػػػػػػػالسشػفيػػػػػػ ةعجامبكمية الصب ػػػػػػػاؿ شفػػػػػػػػػػػػػب األشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ قدعاذ بأست    غادة دمحم السذجد/ أ.ػ 
 اشيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب ةعجامبكمية الصب شب األشفػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ  قدعاذ مداعج بأست    عال جالؿ بحيخي د/ أ.ػ 

 )عمي أف يكػف األوؿ و الثاني صػت واحج(
 ماجدتيخ شب األشفاؿ   مرصفي عبجه بجر عتسافػ ط/ 9

   المجشة :
 السشػفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةعجامبكمية الصب ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ ػػػشب األشفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ قدعب اذأست    أحسج أنػر خصابد/ أ.ػ 
 السشػفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةعجامبكمية الصب شب األشفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ  قدعاذ بأست   سامح عبج هللا عبج الشبيد/ أ.ػ 
 األزىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػخ ةعجامبكمية الصب ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ ػػػػػشب األشفػػػػػػػػػػػػػػػػػػ قدعاذ بأست   عمى عبج المصيف عافيةد/ أ. ػ

 دكتػراه شب األشفاؿ  دمحم عادؿ حدغ أبػ قػرةػ ط/ 12
   المجشة :

 ةػػػػػػػػػػػػػػالسشػفيػػػػػػ ةعجامبكمية الصب ػػػػػػػػػػػػػػػاؿ األشفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب ػػػشػػػػػػػػػ قدعاذ بأست   فادي دمحم الجشجيد/ أ.ػ 
 ةػػػػػػػػػػػػػػالسشػفيػػػػػػ ةعجامبكمية الصب ػػػػػػػػػػػػػػػاؿ ألشفشب ا قدعاذ مداعج بأست   نجػاف يدخي صالحد/ أ.ػ 
 ةػػػػػػػػػػػػػػالسشػفيػػػػػػ ةعجامبكمية الصب ػػػػػػػػػػػػػاؿ ب األشفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػشػػػػػػػػػػػػ قدعاذ بأست    أحسج أنػر خصابد/ أ.ػ 
 ششصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ةعجامبكمية الصب شب األشفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ  قدعاذ بأست   أحسج دمحم عبج الخازؽ د/ أ.ػ 

 الثاني صػت واحج( )عمي أف يكػف األوؿ و
 ماجدتيخ شب األشفاؿ  ندسة بكخ الرجيق الجسػقيػ ط/ 11

   المجشة :
 ةػػػػػػػػػػػػػػالسشػفيػػػػػػ ةعجامبكمية الصب شػػػػػػػػػػػػب األشفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ  قدعاذ بأست   فادي دمحم الجشجيد/ أ.ػ 
 ةػػػػػػػػػػػػػػالسشػفيػػػػػػ ةعجامبكمية الصب شػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب األشفػػػػػػػػػػػػػػاؿ  عقداذ بأست   مسجوح رفعت يػسفد/ أ.ػ 
 ششصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ةعجامبكمية الصب شب األشفػػػػػػػػػػػػػػػاؿ  قدعاذ بأست   حامج دمحم الذخقاوي د/ أ.ػ 

 ماجدتيخ شب األشفاؿ عالء عاشف عبج السجيج حجازي ػ ط/ 12
   المجشة :

 ةػػػػػػػػػػػػػػالسشػفيػػػػػػ ةعجامبكمية الصب ػػػب األشفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ شػػػ قدعاذ بأست   فادي دمحم الجشجيد/ أ.ػ 
 ةػػػػػػػػػػػػػػالسشػفيػػػػػػ ةعجامبكمية الصب ػػاؿ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب األشفػػػػػػػػشػػػػػػػػػػػػػ قدعاذ بأست    أحسج أنػر خصابد/ أ.ػ 
 ششصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ةعجامبكمية الصب ػػػػػػاؿ شب األشفػػػػػػػػ قدعاذ بأست   أحسج دمحم عبج الخازؽ د/ أ.ػ 
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 ماجدتيخ شب األشفاؿ  ج تػفيق السدتكاوي سسخ الديػ ط/ 13
   المجشة :

 ةػػػػػػػػػػػػػػالسشػفيػػػػػػ ةعجامبكمية الصب ػػػػػب األشفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ شػ قدعاذ بأست   فادي دمحم الجشجيد/ أ.ػ 
 ةػػػػػػػػػػػػػػالسشػفيػػػػػػ ةعجامبكمية الصب ػػاؿ ػػػػػػػػاألشف شػػػػػب قدعاذ مداعج بأست   محسػد أحسج الحاوي د/ أ.ػ 
 قػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالدقازيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ةعجامبكمية الصب شب األشفػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ  قدعاذ بأست   ميخفت عبج هللا ىذاـد/ أ.ػ 

 مةدكتػراه أمخاض الباششة العا  أحسج دمحم عبج العديد الرباغػ ط/ 14
   المجشة :

 ةػػػػػػػػػػػػػػالسشػفيػػػػػػ ةعجامبكمية الصب ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة الباششة العامػػػػػػػػػػػػػػ قدعاذ بأست   صبخي عبج هللا شعيبد/ أ.ػ 
 السشػفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةعجامبكمية الصب الباششة العامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة  قدعاذ بأست   محسػد عبج العديد عسارةد/ أ.ػ 
 عيغ شسذ ةعجامبكمية الصب الباششة العامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة  قدعاذ بأست    ماجج دمحم رفعتد/ أ.ػ 

 ماجدتيخ أمخاض الباششة العامة  مرصفي أحسج ربيع األبيسػ ط/ 15
   المجشة :

 ةػػػػػػػػػػػػػػالسشػفيػػػػػػ ةعجامبكمية الصب الباششة العامػػػػػػػػػػة  قدعاذ مداعج بأست  الشاصخ عبج العاشي جاد هللاعبج د/ أ.ػ 
 ةالسشػفيب بسعيج الكبجالقػمي اذمداعجأمخاض الكبجوالجيازاليزسيأست   أنػر عبج العميع دمحمد/ أ.ػ 
 ةػػػػػػػػػػػػػػالسشػفيػػػػػػ ةعجامبكمية الصب ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ة العامػػػػػػػػالباشش قدعاذ بأست   الديج إبخاىيع الذايبد/ أ.ػ 
 ةالسشػفيػػػػػػػػػب بسعيج الكبج القػمي اذ أمخاض الكبج والجياز اليزسيأست مجحت عاصع محخوس عبج السصمبد/ أ.ػ 

 )عمي أف يكػف األوؿ و الثاني صػت واحج(
 دكتػراه جخاحة العطاـ  ؿ مرصفي مدخجودمحم كساػ ط/ 16

   المجشة :
 السشػفيػػػػػػة ةعجامبكمية الصب ػػػػػػػػػػاـ ػػػػػػػػػػػة العطػػػػػػػػػػػػجخاحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ قدعاذ بأست   بياء الجيغ دمحم الدخوي د/ أ.ػ 
 السشػفيػػػػػػة ةعجامبكمية الصب ػػػػػػػػػػػػػة العطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـ جخاحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ قدعاذ بأست    الديج مخسي زكيد/ أ.ػ 
 عيغ شسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذ ةعجامبكمية الصب ػػػػػػػػػػػػػػػاـ جخاحػة العطػػ قدعاذ بأست   دمحم عبج الدالـ وفاد/ أ.ػ 

 ة العطاـماجدتيخ جخاح إسالـ عبج الحكيع عبج المصيف عسخافػ ط/ 17
   المجشة :

 السشػفيػػػػػػة ةعجامبكمية الصب جخاحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة العطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـ  قدعاذ بأست   بياء الجيغ دمحم الدخوي د/ أ.ػ 
 السشػفيػػػػػػة ةعجامب بكمية الصػػػػػػػػػاـ جخاحػػػة العطػػػػػػػػػػػػػػ قدعاذ مداعج بأست    عسخو صابخ الديجد/ أ.ػ 
 بشيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ةعجامبكمية الصب ػػػػػػػػػػػػػػػاـ جخاحػة العطػ قدعاذ بأست   عبج الدسيع دمحم حالوةد/ أ.ػ 

 ماجدتيخ جخاحة العطاـ  إسالـ دمحم عبج الػاحج الخػليػ ط/ 18
   المجشة :

 السشػفيػػػػػػة ةعجامبكمية الصب جخاحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة العطػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـ  قدعاذ بأست   أحسج فؤاد شسذ الجيغ د/أ.ػ 
 السشػفيػػػػػػة ةعجامبكمية الصب ػػػػػػاـ ػػػػػػػة العطػػػجخاحػػػػػػػػػػ قدعاذ مداعج بأست   عادؿ إبخاىيع الرعيجيد/ أ.ػ 
 بشيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ةعجامبكمية الصب ػػػػػػػػػػػػػػاـ جخاحػة العطػػ قدعاذ بأست   دمحم جػدة مشترخ/ دأ.ػ 



 11/9/2222األحج السػافق  السشعقجة يـػ 2222/2223لمعاـ الجامعي االولى" الجمدة""مجمذ الكمية محزخ اجتساع 

 

36 

 
 

 ماجدتيخ جخاحة العطاـ   دمحم جساؿ عياد الديجػ ط/ 19
   المجشة :

 السشػفيػػػػػػة ةعجامبكمية الصب ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة العطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـ جخاحػػػ قدعاذ بأست   شاىخ عبج الدتار عيجد/ أ.ػ 
 السشػفيػػػػػػة ةعجامبكمية الصب ػػػػػة العطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـ جخاحػػػػ قدعاذ ورئيذ أست    أيسغ دمحم عبيجد/ أ.ػ 
 ششصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ةعجامبكمية الصب ػػػػػػػػػػػػاـ حػة العطػػػػػػػػػػػػػجخا قدعاذ بأست   وليج دمحم محسػد عػيذد/ أ.ػ 

 ماجدتيخ جخاحة العطاـ   عبج الخحيع حدغ فػزي ػ ط/ 22
   المجشة :

 السشػفيػػػػػػة ةعجامبكمية الصب جخاحػػػة العطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـ  قدعاذ مداعج بأست   سامح دمحم جاد مخعيد/ أ.ػ 
 السشػفيػػػػػػة ةعجامبكمية الصب جخاحػػة العطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـ  قدعاذ مداعج بأست   عادؿ إبخاىيع الرعيجيد/ أ.ػ 
 ػػػػػػابشيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ةعجامبكمية الصب جخاحػة العطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـ  قدعاذ بأست   دمحم عشتخ مرمحيد/ أ.ػ 

 ماجدتيخ األمخاض الرجرية والتجرف   سسخ بجر حدغ إسساعيلػ ط/ 21
   المجشة :

 السشػفيػػػػػػة ةعجامبكمية الصب  ػة والتجرف األمخاض الرجريػػػػ قدعاذ بأست    رنا حمسي اليمباوي د/ أ.ػ 
 السشػفيػػػػػػة ةعجامالصب بكمية  ػػة والتجرف األمخاض الرجريػػػ قدعاذ بأست   رباب عبج الخازؽ الػحرد/ أ.ػ 
 ةعجامبكمية الصب  األمخاض الرجرية والتجرف  قدعاذ بأست   عالء الجيغ عمى عبج هللاد/ أ.ػ 

 اإلسكشجريػػػة
 ماجدتيخ األمخاض الرجرية والتجرف    إسالـ مسجوح شجيجػ ط/ 22

   المجشة :
 ةالسشػفيػػػػػ ةعجامبكمية الصب  لتجرف ػػػػػة وااألمخاض الرجريػ قدعاذ بأست   محسػد مػسي الحبذيد/ أ.ػ 
 ػةالسشػفي ةعجاماألمخاض الرجرية والتجرف بكمية الصب  مداعج بقدعاذأست   جيياف عمى عبج العاؿد/ أ.ػ 
 بشيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ةعجامبكمية الصب  األمخاض الرجرية والتجرف  قدعاذ بأست    أحسج جػدة الجدارد/ أ.ػ 

 ماجدتيخ التخجيخ والعشاية السخكدة وعالج االلع   ف أميغ الديجنػرىاػ ط/ 23
   المجشة :

 ةالسشػفي ةعجامبكمية الصب  دةخجيخوالعشاية السخكالت قدعمداعج باذأست    أيسغ أحسج راضيد/ أ.ػ 
 ةالسشػفيةعجامبكمية الصب  دةخجيخوالعشاية السخكػالت قدعمداعج باذأست    نجػي دمحم ضحاد/ أ.ػ 
 ششصػػػػػػػػػػػػػا ةعجامبكمية الصب  التخجيخ والعشاية السخكػػػػػػػػػػػػػدة قدعاذ بأست  أحسج عمى عبج الحسيج الزبعد/ أ.ػ 

 دكتػراه التخجيخ والعشاية السخكدة وعالج االلع   أميخ رؤوؼ زكي يػسفػ ط/ 24
   المجشة :

 السشػفيػػػػػػة ةعجامبكمية الصب  السخكػػػػػػػػػػػػػدةخ والعشاية ػػػػالتخجي قدعاذ بأست    أماني سعيج عسارد/ أ.ػ 
 ةالسشػفي ةعجامبكمية الصب  دةكػالسخ التخجيخوالعشاية قدعمداعج باذأست   خالج دمحم جاب هللاد/ أ.ػ 
 ةػػػػػػػػػخ ػػػػػػػػػالقاىػػػ ةعجامبكمية الصب  ػػػدةالتخجيخ والعشاية السخك قدعاذ بأست   أسامة أسعج فخحاتد/ أ.ػ 

 دكتػراه أمخاض القمب واألوعية الجمػية  الديج عبج العطيع الدباعيػ ط/ 25
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   المجشة :
 السشػفيػػػػػػة ةعجامبكمية الصب  ػػػػػػةػػػػػػػػػػالقمب واألوعية الجمػيػػػػ قدعاذ بأست   عبج هللا مرصفي كساؿد/ أ.ػ 
 السشػفيػػػػػػة ةعجامبكمية الصب  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةالقمب واألوعية الجمػي قدعاذ بأست   غادة محسػد سمصافد/ أ.ػ 
 القاىػػػػػػػػػػػخة ةعجامبكمية الصب  القمب واألوعية الجمػيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة قدعاذ بأست   حدغ دمحم خالج ناجيد/ أ.ػ 

 ماجدتيخ األنف واألذف والحشجخة  إسالـ دمحم جساؿ أحسج بجوي ػ ط/ 26
   المجشة :

 السشػفيػػػػػػة ةعجامبكمية الصب  األنف واألذف والحشجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػخة قدعاذ بأست   عراـ عبج الػنيذ بحيخي د/ أ.ػ 
 السشػفيػػػػػػة ةعجامبكمية الصب  األنف واألذف والحشجػػػػػػػػػػػػػػػػػػخة قدعاذ بأست  عبج المصيف إبخاىيع الخشيجيد/ أ.ػ 
 بشيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ةعجامبكمية الصب  األنف واألذف والحشجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػخة قدعاذ بأست  طيعحداـ الجيغ دمحم عبج العد/ أ.ػ 

 ماجدتيخ األشعة التذخيرية  ىشج حسجي الديج الدشباوي ػ ط/ 27
   المجشة :

 السشػفيػػػػػػة ةعجامبكمية الصب  ػػػػػػػػةاألشعة التذخيريػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ قدعاذ بأست   دمحم صالح الجيغ الدواوي د/ أ.ػ 
 السشػفيػػػػػػة ةعجامبكمية الصب  األشعة التذخيريػػػة قدعاذ مداعج بأست   وليج عبج الفتاح مػسيد/ أ.ػ 
 ػػػػػػػػػاششصػػػػػػ ةعجامبكمية الصب  األشعة التذخيريػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة قدعاذ بأست    دمحم أحسج يػسفد/ أ.ػ 

 دكتػراه شب السشاشق الحارة وصحتيا  دمحم الديج عبج العديد عيادػ ط/ 28
   المجشة :

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

 صػارئ دكتػراه شب ال  إبخاىيع دمحم دمحم حجازي ػ ط/ 29
    المجشة :

 السشػفيػػػػػػة ةعجامبكمية الصب  الجخاحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة العامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة قدعاذ بأست    مججي أحسج لػلحد/ أ.ػ 
 ةالسشػفي ةعجامبكمية الصب  ػةالقمب واألوعيةالجمػيػ قدعمداعج باذأست    محسػد كامل أحسجد/ أ.ػ 
 ششصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ةعجامبكمية الصب  القمب واألوعية الجمػية قدعاذ بأست     الدعيجأيسغ دمحمد/ أ.ػ 
 
 

 ماجدتيخ التػليج وأمخاض الشداء  إسخاء دمحم دمحم خزخػ ط/ 32
   المجشة :

 السشػفيػػػػػػة ةعامجبكمية الصب التػليج وأمخاض الشدػػػػػػػػػػػػػػػػػػاء  قدعاذ بأست   دمحم إسساعيل صبخي د/ أ.ػ 
 السشػفيػػػػػػة ةعجامبكمية الصب التػليج وأمخاض الشدػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاء  قدعاذ بأست   عالء مدعػد عبج الجيجد/ أ.ػ 
 ػػػةالسشػفيػػػ ةعجامبكمية الصب التػليج وأمخاض الشدػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاء  قدعاذ بأست   عالء الجيغ فتح هللا الحمبيد/ أ.ػ 
 ششصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ةعجامبكمية الصب التػليج وأمخاض الشدػػػػػػػػػػػػػػاء  قدعاذ بأست   عرست حسجي أبػ زيجد/ أ.ػ 
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 )عمي أف يكػف األوؿ و الثاني صػت واحج(
 ماجدتيخ شب وجخاحة العيغ   شيخي نديع عصا يػسفػ ط/ 31

   المجشة :
 ةالسشػفيػػػػ ةعجامبكمية الصب ػػة العيغ جخاحػػػشب و  قدعمداعج باذ أست    عادؿ جالؿ زكيد/ أ.ػ 
 ةالسشػفيػػػ ةعجامبكمية الصب ة العيغ شب وجخاحػػػػػػ قدعمداعج باذ أست    مخوة عمى زكي د/ أ.ػ 
 ػػػػيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة العيغ بسدتذفي دمشيػر التعمسيشب وجخاحػ مداعجاذ أست   عساد الجيغ دمحم الجسيعيد/ أ.ػ 

  77/1/9/2222الووضوع رقن 

شالب  (41لعجد ) تدجيل مػضػع الخسالةػ بذأف السػافقة عمى  وكيل الكمية لمجراسات العميا والبحػثمحكخة أ.د/
 وشالبة ماجدتيخ ودكتػراه تخررات مختمفة .

 : ـرارـالقــ

 ويخفع لمجامعة . ..التالي السػافقة عمى تدجيل مػضػع رسالة الساجدتيخ والجكتػراه ليع عمى الشحػ 
 ماجدتيخ شب وجخاحة العيغ   ىاجخ دمحم عبج هللا دمحم ط/ػػػ 1

 :  الخسالة مػضػع
قياس كثافة األوعية الجمػية لمعرب البرخي في اعتالؿ الذبكية الدكخي باستخجاـ ترػيخ األوعية السقصعي الزػئي 

. 
 السذخفػف : 

 السشػفيػػػػػػػة ةجامػػيغ بكمية الصب ػػػػشب وجخاحػة الع قدعج باذ مداعأست   أسساء دمحم إبخاىيعػ أ.د/ 

 السشػفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةعامػجػة العيغ بكمية الصب ػػػػػػػػػػشب وجخاح قدعمجرس ب   إسخاء سامي الغباشيػ   د/ 

 ماجدتيخ شب وجخاحة العيغ    سسيخ كساؿ فتحي ط/ػػػ 2
 :  الخسالة مػضػع

اسات ضغط العيغ في مخضي الجمػكػما السرخييغ باستخجاـ جياز أي كيخ مقابل السقياس اليػائي مقابل الفخؽ في قي
 مقياس جػلج ماف .
 السذخفػف : 

 السشػفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةعػػػػػػػػػػػػػجامػيغ بكمية الصب شب وجخاحػػػػػػػػة الع قدعاذ بأست    سامح سعج مشجورػ أ.د/ 

 السشػفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةعامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجػة العيغ بكمية الصب شب وجخا قدعمجرس ب   لحكع الحايذعمى عبج اػ   د/ 

 

 دكتػراه شب وجخاحة العيغ    عبيخ سعيج عبج الحسيج ط/ػػػ 3
 :  الخسالة مػضػع

ج القخنية السخخوشية )مخصط القيسة دراسة مقارنة لتقييع نتائج زراعة حمقات القخنية باستخجاـ مخصصيغ مختمفيغ لعال
 القائع عمى قيسة معامل ال كخوية القخنية مقابل السخصط السعياري لمسرشع .

 السذخفػف : 
 السشػفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةعػػػػػػػػػػػػػجامشب وجخاحة العػػػػػػػػػيغ بكمية الصب  قدعاذ بأست    ىاني أحسج خيخي ػ أ.د/ 

 السشػفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةعػػػػػػػػػػػػػجامشب وجخاحة العػػػػػػػػػيغ بكمية الصب  قدعاذ بأست  دباعي سخحافعبج الخحسغ الػ أ.د/ 
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 السشػفيػػػة ةعامػػػػػجشب وجخاحػة العيغ بكمية الصب  قدعأستاذ مداعج ب   دمحم سامي عبج العديدػ   د/ 

 شداء ماجدتيخ التػليج وأمخاض ال     غادة عدت عيج ط/ػػػ 4
 :  الخسالة مػضػع

 تأثيخ استخجاـ الذخيط الصبي السصاشي )شخيط كيشدو كاسي( في تقميل الع الطيخ السراحب لمحسل .
 السذخفػف : 

 السشػفيػػػػػػػػػػػػػة ةعػػػػػػػػػػػػػجامالتػليج وأمخاض الشدػػاء بكمية الصب  قدعاذ بأست   أحسج نبيل عبج الحسيجػ أ.د/ 

 ةػػػػػػػػػػػػػالسشػفيػ ةعػجامالتػليج وأمخاض الشدػػاء بكمية الصب  قدعمداعج باذ أست   الجماشي وائل جابخػ   د/ 
 السشػفيػػػػػػػػػػػػػػػة ةعػػػػػجامػػاء بكمية الصب أمخاض الشدػالتػليج و  قدعمجرس ب    ىبو فخج سالمةػ   د/ 

 داء ماجدتيخ التػليج وأمخاض الش   مشاؿ سامي الديج شحاتو ط/ػػػ 5
 :  الخسالة مػضػع

 التخوية بالسزادات الحيػية تحت الجمج لسشع عجوي الجخوح لجي مخيزات الدسشة المػاتي يخزعغ لعسمية قيرخية .
 السذخفػف : 

 السشػفيػػػػػػػة ةعػػػػػػػػجامالتػليج وأمخاض الشدػػػػػػػػػػػػػاء بكمية الصب  قدعاذ بأست   سعيج عبج العاشي صالحػ أ.د/ 

 ةػػػػػػػػػػػػػػػػالسشػفي ةعػجاماء بكمية الصب التػليج وأمخاض الشد قدعمداعج باذ أست    ىذاـ عمى عسارد/ ػ   
 ةالسشػفيػػػػػػػػػ ةعػػػػػػػػػػػػػجامػاء بكمية الصب مخاض الشدالتػليج وأ قدعمجرس ب    ماىي نبيل عجيدػ   د/ 
 ج وأمخاض الشداء ماجدتيخ التػلي  إيساف عباس إبخاىيع العجؿ ط/ػػػ 6

 :  الخسالة مػضػع
 .ت تأخخ نسػ الجشيغ داخل الخحعالجقة التذخيرية لقصخ السخيخ الستدتعخض لمجشيغ كعامل مدتقل في تذخيز حاال

 السذخفػف : 
 ةػػػػالسشػفيػػػػػ ةعػػػػػػػػػػػػػجاماء بكمية الصب التػليج وأمخاض الشدػػػػػػ قدعاذ بأست   ناصخ كساؿ عبج العاؿػ أ.د/ 
 ةالسشػفي ةعجاماء بكمية الصب التػليجوأمخاض الشد قدعمداعج باذ أست   ىيثع أبػ عمى حسدةػ   د/ 
 السشػفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةعجامػاء بكمية الصب مخاض الشدػػالتػليج وأ قدعمجرس ب   ماىي نبيل محسػد عجيد ػ   د/ 

 
 
 
 ػليج وأمخاض الشداء ماجدتيخ الت  ريياـ صالح أحسج الدصػحي ط/ػػػ 7

 :  الخسالة مػضػع
( في العسمية القيرخية باستخجاـ تقشيتيغ Cupper T380A)تقييع السػجات فػؽ الرػتية إلدخاؿ المػلب الشحاسي

 مختمفتيغ .
 السذخفػف : 

 ػةلسشػفيػػػػػػا ةػعػجاماء بكمية الصب خاض الشدػػػػػػػػػػػػػالتػليج وأم قدعاذ بأست   أيسغ عبج القادر شبانةػ أ.د/ 

 ةالسشػفي ةمعجاالشدػػػػاء بكمية الصب التػليج وأمخاض  قدعمداعجباذأست    أيسغ الديج سميسافػ   د/ 
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 ػػػةفيػػػالسشػ  ةعػػػػػػػػجامالتػليج وأمخاض الشدػػػػػػػػػػاء بكمية الصب  قدعمجرس ب   أحسج دمحم ثخوت ػ   د/ 

 وأمخاض الشداء  ماجدتيخ التػليج    أمل محسػد شو ط/ػػػ 8
 :  الخسالة مػضػع

 مدتػي ىخمػنات الحكػرة في الثمث الثالث مغ الحسل في الديجات السرابات بسخض تدسع الحسل .
 السذخفػف : 

 السشػفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةعػػػػجاماء بكمية الصب ػالتػليج وأمخاض الشدػػػ قدعاذ بأست   عالء مدعػد عبج الجيجػ أ.د/ 

 السشػفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةعػػػػجاماء بكمية الصب خاض الشدالتػليج وأم قدعمجرس ب     يخة أحسج فتحيأمػ   د/ 

 ماجدتيخ التػليج وأمخاض الشداء   مخاـ عاشف محسػد جسعو ط/ػػػ 9
 :  الخسالة مػضػع

سؤشخات لاللتياب وعالقتيا بتدسع دور الشدبة بيغ الخاليا الستداوية والخاليا الميسفاوية ومؤشخات الرفائح الجمػية ك
 الحسل.

 السذخفػف : 
 ةالسشػفيػػػػػػػػػػػػ ةعػػػػػػػػػػػػػجاماء بكمية الصب أمخاض الشدػػػالتػليج و  قدعاذ بأست   دمحم إسساعيل صبخي ػ أ.د/ 
 ةالسشػفيػ ةعجامالصب التػليج وأمخاض الشدػاء بكمية قدعمداعج باذأست   وائل جابخ الجماشيػ   د/ 
 ةالسشػفيػػػػػػػػػػػػ ةعػػػػػػػػجامػاء بكمية الصب مخاض الشدػالتػليج وأ قدعمجرس ب     شخيف صبحيػ   د/ 
 دكتػراه التػليج وأمخاض الشداء   أحسج صبخي فؤاد الحامػلي ط/ػػػ 10
 :  الخسالة مػضػع

ت في مخضي متالزمة تكيدات بخوتػكػؿ تحفيد السبيس السجيد بالبخوجدتيغ في مقابل البخوتػكػؿ السزاد الثاب
 السبيس الخاضعيغ لمحقغ السجيخي .

 السذخفػف : 
 السشػفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةػعػػػػجامػاء بكمية الصب مخاض الشدػػالتػليج وأ قدعاذ بأست   عالء الجيغ فتح هللا الحمبيػ أ.د/ 

 ةالسشػفيػػػػػػػػػػػػػ ةعػػػػػػػػػػػػػجامكمية الصب ػاء بمخاض الشدػػالتػليج وأ قدعاذ بأست   ياسخ إبخاىيع عخيفػ أ.د/ 
 ػةالسشػفيػػػ ةعجامالصب التػليج وأمخاض الشدػاء بكمية قدعمداعج باذأست   شخيف دمحم عبج الدالـػ   د/ 

 ػػةػالسشػفيػػػػػػػػػػػ ةعػػػػػػػػجامػاء بكمية الصب مخاض الشدالتػليج وأ قدعمجرس ب   أحسج ثخوت أبػ دقيقة ػ   د/ 

 ةالسشػفيػػػػػػػػػػػػػ ةعػػػػػػػػجامػػاء بكمية الصب أمخاض الشدالتػليج و  قدعمجرس ب   ماىي نبيل محسػد عجيد ػ   د/ 
 ماجدتيخ التػليج وأمخاض الشداء    تخيدة فايد صبحي ط/ػػػ 11
 :  الخسالة مػضػع

 ج غدارة الصسث لخمل وضيفي .فعالية وأماف المػلب اليخمػني مقارنة بحبػب مشع الحسل السجسعة في عال
 السذخفػف : 

 ةالسشػفيػ ةعػػجامػاء بكميةالصب التػليج وأمخاض الشد قدعورئيذ باذأست    حامج الديج المقػةػ أ.د/ 
 السشػفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةعػػػػػػػجاماء بكمية الصب خاض الشدػالتػليج وأم قدعاذ بأست    زكخيا فؤاد سشجػ أ.د/ 

 ةالسشػفيػػػػػػػػػػ ةعػػػػػػػػجاماء بكمية الصب تػليج وأمخاض الشدػػػال قدعمجرس ب   و ماجج أبػ شادي ىبػ   د/ 
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 دكتػراه أمخاض الباششة العامة    إسالـ سامي سالـ ط/ػػػ 12
 :  الخسالة مػضػع

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

 السشػفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةعػػػػػػػػػػػػػجامػػػػػػػػة بكمية الصب ػػػػػػػػػػالباششة العامػػػػػػػػػػػػػ قدعاذ بأست   صبخي عبج هللا شعيبػ أ.د/ 

 ةػػػػػػػػالسشػفيػػػػػػػ ةعػػػػػػػػػػػػػجامػػة بكمية الصب شة العامالباش قدعاذ مداعج بأست   عالء عفت عبج الحسيجػ   د/ 
بشػػػػي  ةعػػػػػػػػػػػػػػػػػجامػػػػػػة بكميػػػػة الصػػػػب الباششػػػػػػة العام قدػػػػعاذ مدػػػػاعج بأسػػػػت   وساـ إسساعيل مرصفيػ   د/ 
 سػيف

 السشػفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةعػػػػػػػػػػػػػجامػػػة العامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة بكمية الصب الباشش قدعمجرس ب   دعاء دمحم الذاميػ   د/ 

 دكتػراه أمخاض الباششة العامة  محسػد أحسج عبج الػاحج الحاج عمى ط/ػػػ 13
 :  الخسالة مػضػع

دراسة االلتيابات السراحبة لمقداشخ الجمػية لمغديل الكمػي مغ حيث ندبو حجوثيا واسبابيا والعػامل السؤثخه وتأثيخىا 
 عمى مخضي الغديل الكمػي .

 السذخفػف : 
 السشػفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةعػػػػػػػػػػػػػجامالباششة العامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة بكمية الصب  قدعاذ بتأس   أحسج ربيع العخبجيػ أ.د/ 

 السشػفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةعػػػػػػػػػػجامة بكمية الصب الباششة العام قدعاذ مداعج بأست    ىبو الديج قاسعػ   د/ 
 السشرػػػػػػػػػػػػػػرة ةعػػػػػػػػػػػػػجامة العامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة بكمية الصب الباششػ قدعس بمجر    عدة عبج السشرف جسعوػ   د/ 

 ماجدتيخ أمخاض الباششة العامة   بدسة ىذاـ عبج السشعع دمحم  ط/ػػػ 14
 :  الخسالة مػضػع

 انتذار السـخ اليػزيشي في مخضي ارتجاع السـخ السدتعري في مرخ .
  السذخفػف :

 السشػفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةعػػػػػػػػػػػػػجامالباششة العامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة بكمية الصب  قدعاذ بأست   الديج إبخاىيع الذايبػ أ.د/ 

 السشػفية ةعػػػػػػػجامبكمية الصب  ػػػػػػػػػػػػاالباثػلػجيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ بقدعاذ أست    أسساء جابخ عبجهػ أ.د/ 

 ةالسشػفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ةعػػػػػػػػػػػػػجامة بكمية الصب الباششة العام قدعاذ مداعج بأست  عبج الشاصخ عبج العاشي جاد هللاػ   د/ 
 ةشػفيػػػػػػػػػػػالس ةعػػػػػػػػػػػػػجامػػػػػػػػػػػػػػب الباششة العامػػػػػة بكمية الصػػػػػػػػػػػػػػػ قدعمجرس ب   عدت دمحم عبج هللاػ   د/ 

 

 ماجدتيخ أمخاض الباششة العامة   سارة شارؽ عبج العطيع  ط/ػػػ 15
 :  الخسالة مػضػع

 مادة الكخومػجخانيغ في مخضي االعتالؿ الكمػي الدكخي وعالقتيا بالسدتػيات السختمفو مغ ندبة الدالؿ في البػؿ .
 السذخفػف : 

 السشػفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةعػػػػػػػػػػػػػجامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة بكمية الصب ػػػػػػػالباششة العامػػػػ قدعاذ بأست   محسػد دمحم عسارةد/ ػ أ.

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػةالسشػفيػػ ةعػػػػػػػػػػػػػجامػة العامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة بكمية الصب الباششػػػػ قدعمجرس ب   ىبو كساؿ عبج الخالقػ   د/ 
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 ماجدتيخ أمخاض الباششة العامة     ميا دمحم الخػلي ط/ػػػ 16
 :  الخسالة مػضػع

 مذاركة الكمي والسطاىخ الغيخ مفرمية في التياب السفاصل الخوماتػيجي .
 السذخفػف : 

 ةالسشػفيػػػػػػػػػػػ ةػػػػػػػػػػػػعػجامالباششة العامػػػػػػػة بكمية الصب  قدعاذ مداعج بأست   عساد دمحم الذبيشيػ   د/ 
 ػةالسشػفيػػػػػػػػػػػػػػػ ةعػػػػػػػػػػػػػجامالباششة العامػة بكمية الصب  قدعاذ مداعج بأست    ىبو الديج قاسعػ   د/ 

 السشػفيػةشب الرحة العامة وشب السجتسع بكمية  قدعمداعج ب اذأست   زيشب عبج العديد قاسسيػ   د/ 

 السشػفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةعػػػػػػػػػػػػػجامػػب ة الصػػػػػػػػػػػة بكميشة العامػػػػػػػػالباش قدعمجرس ب   زىخاف إيشاس صبحيػ   د/ 

 ماجدتيخ أمخاض القمب واألوعية الجمػية    دمحم أحسج أشخؼ رضا ط/ػػػ 17
 :  الخسالة مػضػع

 التفتيت : دراسة مدتقبمية في مرخ . سالمة وفعالية تفتيت تكمدات الذخاييغ التاجية باستخجاـ جياز
 السذخفػف : 

 ةالسشػفي ةعػػػػػػجامة بكمية الصب القمب واألوعيةالجمػي ورئيذ قدعاذأست   دمحم فيسي الشعسانيػ أ.د/ 
 ػػػةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالقمب واألوعية الجمػية األكاديسية الصبية العدكخيػػػػػػػػ بقدعاذ أست   حاـز عبج السحدغ خسيذػ أ.د/ 

 السشػفيػػػػػػػػػة ةعػػػػػػػػػػػػػجامة بكمية الصب ػالقمب واألوعية الجمػي قدعمجرس ب  فاشسة الدىخاء عبج السشعع زيغػ   د/ 

 ماجدتيخ أمخاض القمب واألوعية الجمػية   دمحم حدغ دمحم حدغ ط/ػػػ 18
 :  الخسالة مػضػع

ي لتخصيط صجي القمب ثشائي األبعاد في مخضي الدكخي الحيغ يعانػف تقييع وضيفة األذيغ األيدخ بػاسصة التتبع الخقص
 مغ الدسشة السفخشة .
 السذخفػف : 

 السشػفية ةعػػػجامالقمب واألوعية الجمػية بكمية الصب  ورئيذ قدعاذأست   دمحم فيسي الشعسانيػ أ.د/ 

 السشػفيػػػػػػػػػة ةعػػػػػػػجامػػة بكمية الصب ػػػػالقمب واألوعية الجمػي قدعمجرس ب  فاشسة الدىخاء عبج السشعع زيغػ   د/ 

 دكتػراه أمخاض القمب واألوعية الجمػية  دمحم دمحم سيج أحسج الفخنػاني ط/ػػػ 19
 :  الخسالة مػضػع

ئية مقابل استخجاميا مقارنة بيغ استخجاـ تقشية السػجات فػؽ الرػتية داخل األوعية الجمػية بعج تخكيب الجعامات الجوا
 وبعج التخكيب في مخضي جدع الذخياف التاجي األيدخ الخئيدي . قبل

 السذخفػف : 
 السشػفيػػػػػػة ةعػػػػػػػػػػػػػجامالقمب واألوعية الجمػيػػػػػػػػة بكمية الصب  قدعاذ بأست    نجالء فييع أحسجػ أ.د/ 

 مب القػمي بالقاىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػخةة بسعيج القالقمب واألوعية الجمػيػ استذاري   أحسج كامل عبج الغشي حدغػ   د/ 

 ػةالسشػفيػػػػػػػػ ةعػػػػػػػػػػػػػجامبكمية الصب  ػةبقدع القمب واألوعية الجمػيمجرس  أسساء عبج الكخيع قشاوي ػ   د/ 

 وعالج األلع  التخجيخ والعشاية السخكدةماجدتيخ    إيشاس نبيل الحشفي  ط/ػػػ 20
 :  الخسالة مػضػع
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التخجيخ والجدئي لسدتػي العزالت الشاصبة لمفقخات بإستخجاـ السػجات فػؽ الرػتيو لتدكيغ األلع بعج تفتيت 
 الحرػات بإستخجاـ مشطار الكمي .

 السذخفػف : 
 ةالسشػفيػػػ ةعػػػػػػػػػجامبكمية الصب  التخجيخ والعشاية السخكدة قدعمداعج باذأست    معتد مخاد الصػيلػ   د/ 
 ػػػةالسشػفيػػػػ ةعػػػػػػػػػجامبكمية الصب  التخجيخ والعشاية السخكدة قدعمداعج باذأست   صبخي إبخاىيع عبج هللاػ   د/ 

 السشػفيػػػػػػػػػة ةػعػػػجامبكمية الصب  خ والعشاية السخكدةػػػػالتخجي قدعمجرس ب   دمحم الديج سميسافػ   د/ 

 ت الحخجة ماجدتيخ شب الحاال   أحسج إسساعيل خزخ ط/ػػػ 21
 :  الخسالة مػضػع

 التقييع بالسػجات فػؽ الرػتية لغار السعجة وارتباشو بحجع الغحاء الستبقي في السعجة بسخضي العشاية السخكدة .
 السذخفػف : 

 السشػفيػػػػػػػػػة ةعػػػػػػػػػجامبكمية الصب  خ والعشاية السخكدةػػػػػالتخجي قدعاذ بأست   دمحم حمسي عفيفيػ أ.د/ 

 السشػفيػػػػػػػػػة ةعػػػػػػػجامبكمية الصب  التخجيخ والعشاية السخكدة قدعمداعج باذأست   نجػي دمحم صخيد/   ػ 

 ةالسشػفيجامعة ب كميةالصبالتخجيخ  قدعبمجرس شب الحاالت الحخجة   دمحم محسػد شخيحػ   د/ 
 وعالج األلع  ةالتخجيخ والعشاية السخكد ماجدتيخ   أحسج عبج الدتار عصية دمحم ط/ػػػ 22
 :  الخسالة مػضػع

البيػبيفاكييغ في التخجيخ مغ خالؿ العزمة الشاصبة لمعسػد الفقخي لتدكيغ األلع بعج الجخاحة استئراؿ السخارة بالسشطار 
 : دراسة عذػائية .
 السذخفػف : 

 ػػةالسشػفي ةعػػػػػػػػػجامية الصب بكم التخجيخ والعشاية السخكدة قدعمداعج باذ أست  عبج العطيع عبج الحسيج البكخي ػ   د/ 

 ػػةالسشػفي ةعػػػػػػػػػجامبكمية الصب  التخجيخ والعشاية السخكدة قدعمداعج باذ أست   صادؽ عبج السديح صادؽػ   د/ 

 السشػفيػػػػػػػػػة ةػعػػػجامبكمية الصب  خ والعشاية السخكدةػػػػػالتخجي قدعمجرس ب   نيي عبج هللا عفيفيػ   د/ 

 دكتػراه شب السشاشق الحارة    ىذاـ الدعيج سالـ ط/ػػػ 23
 :  الخسالة مػضػع

 كفاءة وأماف استخجاـ الجعامات البالستيكية في عالج الزيق الدخشاني لمقشػات الرفخاوية .
 السذخفػف : 

 السشػفية ةعػػػػػػػجاممية الصب ػػػػػػػػػػػػػػػػة بكػػػػػػػاألمخاض الستػششػػػػػػػػػػػػػػ بقدعاذ أست   حداـ إبخاىيع دمحمػ أ.د/ 

 السشػفية ةعػػػػػػػجاماألمخاض الستػششػػػة بكمية الصب  مداعج بقدعاذ أست    أحسج رجب الجدارةػ أ.د/ 

 السشػفيةباألمخاض الستػششػػػػػػة بسعيج الكبج القػمي  مداعج بقدعاذ أست   عمى سعيج الجيغ نجاػ أ.د/ 

 السشػفية ةعػػػػػػػجامػػػػػػػػػػة بكمية الصب ششػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاألمخاض الستػ  بقدع جرسم   رانجا دمحم صجيق أحسجػ   د/ 

 دكتػراه شب السشاشق الحارة   أحسج عمى أحسج الدخسي ط/ػػػ 24
 :  الخسالة مػضػع
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يز التيابات ( بالسرل وسائل البخاع الذػكي في تذخ6دور مجسػع قياس الالكتات والبخوكالدتيػنيغ واالنتخليػكيغ )
 الدحئي الحاد .
 السذخفػف : 

 السشػفية ةعػػػػػػػجاماألمخاض الستػششػػػػػػػة بكمية الصب  ورئيذ قدعاذ أست  أيسغ دمحم عبج الغشي المحمحػ أ.د/ 

 السشػفية ةعػػػػػػػجاماألمخاض الستػششػػػة بكمية الصب  مداعج بقدعاذ أست   محدغ دمحم الخيطػ أ.د/ 

 السشػفية ةعػػػػػػػجاماألمخاض الستػششػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة بكمية الصب  بقدع مجرس   باس عامخأماني عػ   د/ 

 السشػفية ةعػػػػػػػجامالكيسياء الحيػيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة بكمية الصب  بقدع أستاذ   أشخؼ عبج الخؤوؼ داودػ أ.د/ 

 ماجدتيخ جخاحة العطاـ   بج التػاب دمحم عصيةأحسج ع ط/ػػػ 25
 :  الخسالة مػضػع

 تقييع كفاءة اإلستخجاـ السػضعي والعاـ لحسس التخانيكداميظ  في عسميات جخاحة العسػد الفقخي .
 السذخفػف : 

 السشػفية ةعػػػػػػػجامبكمية الصب  ػػػػػػػػػػاـجخاحة العطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ بقدعاذ أست   محسػد دمحم ىجىػدػ أ.د/ 

 السشػفية ةعػػػػػػػجامبكمية الصب  جخاحة العطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـ بقدعاذ مداعج أست   سامح دمحم مخعيػ   د/ 

 السشػفية ةعػػػػػػػجامبكمية الصب  اـجخاحة العطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ بقدعمجرس     عساد بجوي بجوي ػ   د/ 

 دكتػراه جخاحة العطاـ  إيياب لصفي عبج الدتار عبج ربوط/ػػػ 26
 :  الخسالة مػضػع

 عالج كدػر ساؽ عطسة القربة ذو فجػه كبيخه باستخجاـ جياز اإلليداروؼ .
 السذخفػف : 

 السشػفية ةعػػػػػػػجامبكمية الصب  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـجخاحة العطػػػػػػػػػػػػػػ بقدعاذ أست   شاىخ عبج الدتار عيجػ أ.د/ 

 السشػفية ةعػػػػػػػجامبكمية الصب  جخاحة العطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـ بقدعاذ مداعج أست   عسخو صابخ الديجػ   د/ 

 السشػفية ةعػػػػػػػجامبكمية الصب  ػػػػػػػػػػػػػػػاـجخاحة العطػػػػػػػػػ بقدعاذ مداعج أست    أحسج إبخاىيع زايجهػ   د/ 

 السشػفية ةعػػػػػػػجامبكمية الصب  جخاحة العطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـ بقدعمجرس    أحسج عبج العطيع أبػ سالعػ   د/ 

 لتشاسمية ماجدتيخ األمخاض الجمجية وا  يارا سامي عبج السحدغ حالوة ط/ػػػ 27
 :  الخسالة مػضػع

 تقييع جػدة الحياة والرحة الجشدية في السخضي الحكػر واإلناث السرابيغ بسخض الجحاـ
 السذخفػف : 

 السشػفية ةػعجاماألمخاض الجمجية والتشاسمية بكمية الصب  ورئيذ قدعاذأست   دمحم عبج الػاحج جابخػ أ.د/ 

 ةػػػػػػػػػالسشػفيػ ةعػجامالرحة العامة وشب السجتسػع بكمية الصب  عقدبمجرس    شيساء يحيي عبج الخؤوؼػ   د/ 
 ماجدتيخ األمخاض الجمجية والتشاسمية   نجالء فتح الباب عبج الفتاح  ط/ػػػ 28
 :  الخسالة مػضػع

 اإلضيار السشاعي اليدتػكيسيائي إلنديع الشدخ العكدي لمتيمػميخاز في الشجبة .
 السذخفػف : 
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 السشػفية ةعػػػػػػػجاماألمخاض الجمجيػة والتشاسمية بكمية الصب  بقدعاذ أست   سج باشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػادمحم أحػ أ.د/ 

 ػفيةالسش ةعػػػػػػػجامبكمية الصب  ػػػػػػػاػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالباثػلػجيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ بقدعاذ أست    رحاب مشيخ سسكةػ أ.د/ 

 ماجدتيخ األمخاض الجمجية والتشاسمية    رنا مسجوح دمحم شجيج ط/ػػػ 29
 :  الخسالة مػضػع

 تقييع مدتػيات مرل الدنظ والفيخيتيغ في حاالت تداقط الذعخ بعج عسمية تكسيع السعجة بالسشطار .
 السذخفػف : 

 السشػفية ةعػػػػػػػجاممية الصب ة والتشاسمية بكمجيػاألمخاض الج بقدعاذ أست    عالء حدغ مخعيػ أ.د/ 

 السشػفيػة ةعػجامػة بكميةالصب ياء الحيػيةالصبيالكيس قدعمداعج بأستاذ   شيخيغ صبحي الشيجانيػ   د/ 

 ماجدتيخ األمخاض الجمجية والتشاسمية   أميخة صالح ىاشع عسارة ط/ػػػ 30
 :  الخسالة مػضػع

 خ الػراثي قبل وبعج دواء السيشػكديجيل السػضعي .جػدة الحياة لجي الديجات السرابات بتداقط الذع
 السذخفػف : 

 السشػفية ةعجاماألمخاض الجمجية والتشاسمية بكمية الصب  ورئيذ قدعاذ أست   دمحم عبج الػاحج جابخػ أ.د/ 

 ةالسشػفيةعػػػػػػػجامالرحةالعامة وشب السجتسع بكميةالصب  ورئيذ قدعاذأست   محسػد الديج أبػ سالعػ أ.د/ 
 ماجدتيخ األمخاض الجمجية والتشاسمية   بدسة عبج الجػاد عصيو زغمػؿ ط/ػػػ 31
 :  الخسالة مػضػع

 دراسة تأثيخ السيتفػرميغ السػضعي في عالج الكمف : تجخبة سخيخية أولية .
 السذخفػف : 

 السشػفية ةعػػػػػػػجامػة والتشاسمية بكمية الصب جمجياألمخاض ال بقدعاذ أست   دمحم عبج السشعع شعيبػ أ.د/ 

 السشػفية ةػعجاماألمخاض الجمجية والتشاسمية بكميةالصب  ورئيذ قدعاذ أست   دمحم عبج الػاحج جابخػ أ.د/ 

 ماجدتيخ شب األشفاؿ   حشاف سالمة أحسج البمػني ط/ػػػ 32
 :  الخسالة مػضػع

 .جيجي عالج فقخ الجـ الشاتج عغ نقز الحمقارنة الحجيج"صغ اكتيف" السحسل عمى الجديع الذحسي بالحجيج التقميجي ف
 السذخفػف : 

 السشػفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةعػػػػػػػػػػػػػجامػاؿ بكمية الصب ألشفشب ا قدعاذ مداعج بأست    وائل عباس بحبحػ   د/ 

 ةالسشػفيػػػػػ ةعػػػػػػػػػػػػػجامػاؿ بكمية الصب شب األشف قدعاستذاري مداعج ب   أسساء عبج الدسيع محسػدػ   د/ 
 ةالسشػفيػػػػػػػػػػػػػػ ةعػػػػػػػػػػػػػجامػة بكمية الصب إلكميشيكيالباثػلػجيا ا قدعمجرس ب   ياسسيغ أحسج حدغ يػنذػ   د/ 
 ماجدتيخ السيكخوبيػلػجيا الصبية والسشاعة   أية الديج عبج هللا شايل ط/ػػػ 33
 :  الخسالة مػضػع

ات الشانػ عمى االيذيخيذيا كػالي متعجدة السقاومة لمسزادات الحيػية والسدببة تحجيج انساط الزخاوة وفاعمية جديئ
 لعجوي السدالظ البػلية بسدتذفيات جامعة السشػفية .

 السذخفػف : 
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 ةالسشػفيػػػػػػػػػػػػ ةعػػػػػػػػػػػػػجامبكمية الصب  ا الصبيةػػالسيكخوبيػلػجي قدعاذ بأست   سحخ عمى دمحم عمىػ أ.د/ 
 السشػفيةةعجامب بكمية الص ةػالسيكخوبيػلػجيا الصبي قدعأستاذمداعج ب   سساء دمحم البخلديأػ   د/ 

 مداعج كيسياء الشانػ معيج عمـػ وتكشػلػجيا الشانػ جامعة كفخ الذيخأستاذ   كامل رزؽ الذحات شعيخػ   د/ 

 ماجدتيخ األمخاض العربية والصب الشفدي   أمل دمحم فتح هللا شعيب ط/ػػػ 34
 :  الخسالة ػضػعم

 تأثيخ تساريغ البمع والغحاء السعجؿ عمى مخضي صعػبة البمع في الدكتات الجماغية الحادة .
 السذخفػف : 

 السشػفية ةعجاماألمخاض العربية والشفدية بكمية الصب  ورئيذ قدعاذ أست    رشا عمى القبانيػ أ.د/ 

 السشػفيػة ةعجاملعربية والشفدية بكمية الصب األمخاض ا قدعمداعج باذأست    خالج حاتع عفيفيػ   د/ 

 السشػفيػة ةعػجامػة والشفدية بكمية الصب ربياألمخاض الع قدعمجرس ب   دمحم الدعيج الشيغػ   د/ 

 ةالسشػفياألنف واألذف والحشجخة بكمية شب  قدعأمخاض التخاشب بمجرس    أسساء الجسػقي رشادػ   د/ 
 تػراه الباثػلػجيا دك   آية يدخي أبػ زيج ط/ػػػ 35
 :  الخسالة مػضػع

 تحجيج األنػاع الجديئية الفخعية لدخشاف القػلػف والسدتقيع : دراسة مشاعية ىيدتػكيسيائية .
 السذخفػف : 

 السشػفية ةعػػػػػػػجامػػػػا بكمية الصب الباثػلػجيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ بقدعاذ أست   مذيخة دمحم عبج الػاحجػ أ.د/ 

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

 السشػفية ةعػػػػػػػجامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا بكمية الصب الباثػلػجيػػػػػػػػػػ مداعج بقدعاذ أست    مخوة دمحم داوودػ أ.د/ 

 السشػفية ةعػػػػػػػجامالباثػلػجيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا بكمية الصب  بقدعمجرس     ديشا دمحم عالـػ أ.د/ 

  األنف واألذف والحشجخةماجدتيخ   أحسج سامي إبخاىيع شاحػف  ط/ػػػ 36
 :  الخسالة مػضػع

 الشتائج الجخاحية لعسمية تغييخ مػضع رأس عطسة السصخقة في جخاحة استئراؿ تدػس األذف .
 السذخفػف : 

 السشػفية ةعػػػػػػػجامبكمية الصب  خةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاألنف واألذف والحشج بقدعاذ أست   أحسج عبج السشعع رجبػ أ.د/ 

 السشػفية ةعػػػػػػػجامبكمية الصب  خةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاألنف واألذف والحشج بقدعاذ أست   يسغ عمى عبج الفتاح عمىأػ أ.د/ 

 السشػفية ةعػػػػػػػجامبكمية الصب  األنف واألذف والحشجػػػػػػػػػػػػخة بقدعمداعج اذأست  شارؽ عبج الخحسغ عبج الحافظػ أ.د/ 

 السشػفية ةعػػػػػػػجامبكمية الصب  خةػػػػػػػػػػػػػػاألنف واألذف والحشج بقدعمجرس    يعأنػر عبج العاشي إبخاىػ أ.د/ 

 ماجدتيخ شب األسخة    عال شخيف عبج الحسيج ط/ػػػ 37
 :  الخسالة مػضػع

 العشف بسكاف العسل ضج األشباء السقيسيغ بسدتذفي جامعة السشػفية .
 السذخفػف : 

 السشػفية ةعػػػػػػػجامشب األسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػخة بكمية الصب  ورئيذ قدعاذ أست  غىالة دمحم السريحمي شاىيػ أ.د/ 
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 السشػفية ةعػػػػػػػجامشب األسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػخة بكمية الصب  مداعج بقدعاذ أست   نػرا عبج اليادي خميلػ أ.د/ 

 السشػفية ةعػػػػػػػجامشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب األسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػخة بكمية الصب  دعبق مجرس   مخوة دمحم محدبػ   د/ 

  األمخاض الرجرية والتجرف ماجدتيخ    معاذ محسػد الدبكي ط/ػػػ 38
 :  الخسالة مػضػع

 شاء الشػـ .معجؿ انتذار متالزمة القػلػف الستييج بيغ مخضي متالزمة انقصاع التشفذ إث
 السذخفػف : 

 السشػفية ةعجامبكمية الصب  األمخاض الرجرية والتػػػجرف  ورئيذ قدعاذ أست    أحسج عامخ خسيذػ أ.د/ 

 السشػفية ةعػػػػػػػجامبكمية الصب  جرف ػػػاألمخاض الرجرية والت بقدعاذ أست   دمحم عبج الدتار اغاػ أ.د/ 

 السشػفية ةعػػػػػػػجامبكمية الصب  الستػششػػػةاألمخاض  داعج بقدعماذ أست   حداـ الجيغ مرصفي سميعػ أ.د/ 

 السشػفية ةعػػجامبكمية الصب  جرف ػػػاألمخاض الرجرية والت بقدع مجرس   ىشاء عبج السحدغ عيجػ أ.د/ 

 دكتػراه التذخيح وعمع األجشة    غادة حامج حدغ رميح ط/ػػػ 39
 :  الخسالة مػضػع

سدتخمز أوراؽ الخيحاف عمى تغيخات األوعية الجمػية الخئػية الشاتجة عغ نقز األكدجيغ الجور الػقائي السحتسل ل
 الستقصع السدمغ في ذكخ الجخذ البالغ )دراسات نديجية وكيسيائية مشاعية وكيسيائية حيػية(.

 السذخفػف : 
 السشػفية ةعػػػػػػػجامبكمية الصب  التذخيح وعمع األجشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة بقدعاذ أست   نيفيغ دمحم الذخيفػ أ.د/ 

 السشػفية ةعػػػػجامة بكمية الصب شالتذخيح وعمع األج بقدعمداعج اذ أست   نخميغ دمحم نػر الجيغػ أ.د/ 

 السشػفية ةعػػػػػػػجامالتذخيح وعمع األجشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة بكمية الصب  بقدعمجرس    عمياء صالح عمى العفيفيػ   د/ 

 دكتػراه شب الرشاعات والرحة السيشية   دعاء ناصخ دمحم الديج ط/ػػػ 40
 :  الخسالة مػضػع

 التأثيخات الرحية لمتعخض السيشي لمسحيبات العزػية بيغ عاممي دىانات األثاث .
 السذخفػف : 

 ةالسشػفي ةعجامالرحةالعامة وشب السجتسع بكميةالصب  ورئيذ قدعاذأست   محسػد الديج أبػ سالعػ أ.د/ 
 السشػفية ةعجامة العامة وشب السجتسع بكمية الصب الرح بقدعاذأست   سالع إيساف عبج العطيعػ أ.د/ 

 السشػفية ةعجامالصب  العامة وشب السجتسع بكمية الرحة مداعج بقدع اذأست   ياسخ عصا شحاتو غشيعػ أ.د/ 

 السشػفية ةعجامالصب  بكمية العامة وشب السجتسع الرحة مداعج بقدعاذ أست    ىبو خزخي عالـػ أ.د/ 

 السشػفية ةعجامػة العامة وشب السجتسع بكمية الصب الرح بقدع مجرس  أسساء عبج الخحيع عبج المصيفػ   د/ 

  عالج األوراـ والصب الشػوي دكتػراه   نيمة عاشف عبج العديد شعباف ط/ػػػ 41
 :  الخسالة مػضػع

 التثبيتي بعج الخط األوؿ لسخضي سخشاف البشكخياس السشتذخ . دراسة مغ السخحمة الثانية لتقييع دور العالج
 السذخفػف : 

 السشػفية ةعػػجامبكمية الصب  عالج األوراـ والصب الشػوي  ورئيذ قدعاذأست   دمحم أبػ الفتػح شحاتوػ أ.د/ 
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 السشػفيػة ةػعجامبكمية الصب  عالج األوراـ والصب الشػوي  قدعمداعج ب أستاذ   الذيساء محسػد الحشفيػ   د/ 

 السشػفيػة ةػعجامالصب بكمية ػوي ـ والصب الشعالج األورا قدعمجرس ب   دمحم الذخبيشي حدغػ   د/ 

 السشػفيػة ةػعجامبكميةالصب  ػوي عالج األوراـ والصب الش قدعمجرس ب   أميخة حدشي حجازي ػ   د/ 

  78/1/9/2222الووضوع رقن 

ة عمى ترػيب نتيجة الصبيب/ ىيثع دمحم عاشف السػافق والبحػث ػ بذأف محكخة أ.د/ وكيل الكمية لمجراسات العميا
)بعج تقجيع التطمع تع مصابقة الجرجات وورد خصاب مغ القدع بجرجات الذفػي سميساف لجرجة الجكتػراه الجخاحة العامة 

 18/32الذفػي  والعسمي الخاصة بالصالب وجج أنو يربح ناجح في مادة التذخيح كاممة حيث أف الجرجات الػاردة
 .(2775/45سمي والع

 : القــــرار
 .. ويخفع لمجامعة .. السػافقة

  79/1/9/2222الووضوع رقن 

السػافقػػة عمػػى اعتسػػاد التقػػاريخ الفخديػػة والجساعيػػة ومػػشح  ػػػ بذػػأفمػػحكخة أ.د/ وكيػػل الكميػػة لمجراسػػات العميػػا والبحػػػث 
 لكل مغ عمى الشحػ التالي : الجرجة
 التقجيخ التخرز الجرجة ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعاالسػػػػػػػػػػػ  ـ

 ػػػػػػػػػػ التػليج وأمخاض الشداء دكتػراه  دمحم صبخي أحسج رواش ط/ 1
 ػػػػػػػػػػ الجخاحة العامة دكتػراه  أحسج سعيج سيج أحسج عخفة ط/ 2
 ػػػػػػػػػػ الجخاحة العامة دكتػراه  محسػد ماىخ عبج الشبي الخىاوي  ط/ 3
 ػػػػػػػػػػ األشعة التذخيرية دكتػراه  محسػد أحسج اصالف جشجي ط/ 4
 ػػػػػػػػػػ التخجيخ والعشاية السخكدة دكتػراه  أحسج عبج هللا دمحم عبج هللا غخيب ط/ 5
 ػػػػػػػػػػ الكيسياء الحيػية دكتػراه  بدسة عبج الشبي مرصفي ط/ 6
 ػػػػػػػػػػ مخاض الرجرية والتجرف األ دكتػراه  رحاب عبج الفتاح سعج ط/ 7
 ػػػػػػػػػػ الباثػلػجيا دكتػراه  أية حسجي عبج الباري  ط/ 8
 جيج// شب األشفاؿ ماجدتيخ أحسج دمحم يدخي مجكػر ط/ 9
 جيج ججا شب األشفاؿ ماجدتيخ كامل دمحم جسعو ط/ 10
 جيج// شب األشفاؿ ماجدتيخ أحسج عادؿ محسػد نػيخ ط/ 11
 جيج ججا شب األشفاؿ ماجدتيخ  شو مػسيسالي دمحم ط/ 12
 جيج// شب األشفاؿ ماجدتيخ ديشا دمحم محسػد عمى ط/ 13
 جيج// شب وجخاحة العيغ ماجدتيخ مخوة عباس االشسػني ط/ 14
 امتياز شب وجخاحة العيغ ماجدتيخ أحسج دمحم دمحم الدحيسي ط/ 15
 جيج// ة العيغشب وجخاح ماجدتيخ أسساء شمبي عصية أبػ حديغ ط/ 16
 جيج// شب وجخاحة العيغ ماجدتيخ جيياف أحسج عمى الدبخوت ط/ 17
 جيج// شب األسخة ماجدتيخ ديشا السغازي أبػ صالح ط/ 18
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 جيج// شب السشاشق الحارة وصحتيا ماجدتيخ أنذ عاشف عبج ربو أبػ عسخ ط/ 19
 جيج// رة وصحتياشب السشاشق الحا ماجدتيخ عصاء سميساف عبج هللا سميساف ط/ 20
 جيج// أمخاض القمب واألوعية الجمػية ماجدتيخ دمحم فػزي بجيخ عخفة ط/ 21
 جيج ججا أمخاض القمب واألوعية الجمػية ماجدتيخ محسػد عد العخب أحسج دمحم ط/ 22
 امتياز أمخاض القمب واألوعية الجمػية ماجدتيخ دمحم عادؿ الديج مبارؾ ط/ 23
 جيج ججا الصب الصبيعي ماجدتيخ سج مبارؾأميخة عادؿ أح ط/ 24
 جيج// أمخاض الباششة العامة ماجدتيخ دمحم الديج دمحم صقخ ط/ 25
 جيج ججا أمخاض الباششة العامة ماجدتيخ أحسج مرصفي دمحم  ط/ 26
 جيج// جخاحة السدالظ البػلية ماجدتيخ إبخاىيع عمى أنػر عمى  ط/ 27
 جيج ججا الجخاحة العامة تيخماجد أحسج دمحم بجر مػسي ط/ 28
 جيج ججا الجخاحة العامة  ماجدتيخ أسامة سعيج أحسج الذافعي ط/ 29
 جيج ججا األمخاض الجمجية والتشاسمية ماجدتيخ مخوة أبػ الشػر جساؿ ط/ 30
 جيج ججا األمخاض الجمجية والتشاسمية ماجدتيخ نيي دمحم رضا يذ جعفخ ط/ 31
 جيج ججا األمخاض الجمجية والتشاسمية ماجدتيخ لحسيج راغبط/ الدىخاء دمحم عبج ا 32
 جيج// األمخاض الجمجية والتشاسمية ماجدتيخ ط/أميخة فتحي دمحم الدشجبيدي 33
 جيج// األمخاض الرجرية والتجرف  ماجدتيخ ط/ ىشج عبج الكخيع دمحم بجيخ 34
 جيج ججا لتجرف األمخاض الرجرية وا ماجدتيخ محسػد عبج الخازؽ البذبيذي ط/ 35
 جيج// األمخاض الرجرية والتجرف  ماجدتيخ ط/ والء جساؿ الديج قػرة 36
 جيج// التخجيخ والعشاية السخكدة ماجدتيخ ط/ إيساف دمحم عمى سمصاف 37
 جيج ججا التػليج وأمخاض الشداء ماجدتيخ أسساء دمحم خصاب ط/ 38
 جيج// أمخاض الشداءالتػليج و  ماجدتيخ عبج الغشي أحسج دمحم جػيجط/ 39
 جيج// جخاحة العطاـ دبمـػ محسػد شعباف خزخجي عشب ط/ 40
 جيج// الجخاحة العامة دبمـػ دمحم سعج عبج السشعع الجعار ط/ 41
 جيج ججا األمخاض العربية والشفدية دبمـػ والء خسيذ حدغ أبػ ىاشعط/ 42
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 : القــــرار
 .. ويخفع لمجامعة .. السػافقة

  82/1/9/2222الووضوع رقن 

 عمى الشحػ التالي : 2222اعتساد نتيجة الجبمػمة السيشية تخرز مكافحة العجوي دور إبخيل
 أوال: شب بذخي :

 جيج ججا  أية سعيج عبج ربو دمحم الدبحي ط/ ػ 1
 مستاز  سساح دمحم عبج الدالـ ودف ط/ػ 2
 يجا ججاج   سارة صبخي حديغ جعبخ ط/ػ 3
 مستاز محسػد أحسج عبج العديد الديج سميساف ط/ػ 4
 مستاز  مخوة عبج الغفار عسخ خخبػش ط/ػ 5
  مستاز  أماني دمحم عبج السقرػد أبػ زيج ط/ػ 6
 مستاز  أميخة سامي دمحم الديج السغخبي ط/ػ 7
 مستاز  ياسسيغ أحسج حدغ صادؽ يػنذ ط/ػ 8
 زمستا   دمحم عبج هللا عصية عيج ط/ػ 9

  مستاز  مخوة الديج محسػد الصػخي ط/ػ 12
 جيج// إيساف عبج الدالـ عبج السشعع عبج الدالـ ط/ػ 11
 جيج ججا   خالج الديج شحاتو جعفخ ط/ػ 12
 جيج//  أسساء حسجاف عبج الجػاد شتات ط/ػ 13
 ججا جيج أيساف عبج الخحسغ محسػد السيجي ط/ػ 14
  مستاز   دمحم رضي دمحم حدغ ط/ػ 15
 مستاز  نذػي نبيل سيج أحسج خسيذ ط/ ػ16
 مستاز  دعاء عبج الحفيظ فتح هللا القباني ط/ػ 17
 مستاز  وائل عخفو أحسج عخفو غشيو ط/ػ 18
 مستاز   عدة كـخ إبخاىيع شعالف ط/ػ 19
 مستاز عمياء إبخاىيع أحسج متػلي أبػ عميػه ط/ػ 22
 مستاز   أسساء كساؿ دمحم عامخ ط/ػ 21
  مستاز    عمى الجىذافميا دمحم ط/ػ 22
 مستاز عبج الخحسغ دمحم عبج الفتاح السغخبي ط/ػ 23
 مستاز  مشاؿ سعيج حامج رمزاف ط/ػ 24
 مستاز  إسخاء دمحم عبج المصيف الصحاف ط/ػ 25
 مستاز عبج المصيف إسساعيل عبج المصيف ط/ػ 26
 مستاز سالي وحيج دمحم شعباف عمى الخزخي  ط/ػ 27
 مستاز  محسػد خزخروناء مبخوؾ  ط/ػ 28
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 مستاز  ىجي لبيب دمحم عبج الػىاب ط/ػ 29
 مستاز  سسخ الديج مرصفي مصاوع ط/ػ 32
 جيج ججا  راضية أحسج عبج المصيف سيج ط/ػ 31
 جيج ججا  أحسج مرصفي أحسج الشجارط/ػ 32
 جيج ججا  سعاد دمحم محسػد ذكخي  ط/ػ 33
 مستاز   سياـ أحسج ذكخ خزيخ ط/ػ 34
 مستاز   سج سعيج أحسجسارة أحط/ػ 35
 جيج//  وفاء راضي دمحم فخج الذاؿ ط/ػ 36
 مستاز   شيساء سعج رزؽ عيدي ط/ػ 37
 جيج ججا  ضياء الجيغ إبخاىيع حمسي شحاتو ط/ػ 38
 مستاز  إيساف عبج الشبي الديج السرخي  ط/ػ 39
 مستاز  دمحم عبج الشبي الصاىخ حدانيغ ط/ػ 42
 زمستا   سحخ عمى دمحم عمى ط/ػ 41
 مستاز  أماني عباس دمحم الديج عامخ ط/ػ 42

 ثانيا : شب األسشاف :
 جيج//  رانيا أشخؼ عبج الحسيج الذايب ط/ػ 43
 مستاز   ديشا عبجه فميب الجكخ ط/ػ 44
 جيج ججا دمحم دمحم عتخيذ دمحم عفيفي ط/ػ 45
 مستاز  سسخ مرصفي دمحم ربيع ط/ػ 46
 جيج ججا  يسشي يذ محسػد عمى جاد ط/ػ 47
 جيج ججا  أميخ أحسج عبج السجيج صػاف ط/ػ 48

 ثالثا : صيجلة :
 مستاز  أسساء نبيل أحسج الذافعي ط/ػ 49
 مستاز   عمياء جالؿ سعيج قاسع ط/ػ 52
 مستاز أسساء حدانيغ فخج العشاني عبج هللا ط/ػ 51
 مستاز ىشاء رمزاف حسجنا هللا دمحم عمى ط/ػ 52
 جيج ججا  ينػرا دمحم عبج هللا السالك ط/ػ 53
 جيج//   مخوة أحسج أحسج شخباش ط/ػ 54
 مستاز  الدىخاء الديج دمحم عيدي ط/ػ 55
 جيج ججا مخوة سعج الجيغ أبػ الفتػح دمحم  ط/ػ 56
 مستاز ميا عبج الفتاح الديج دمحم إسساعيل  ط/ػ 57
 جيج ججا ماريياف عبج الشاصخ لبيب الذافعي ط/ػ 58
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 جيج ججا   سارة سامي مختار الذيسي ط/ػ 59
 جيج ججا  ديشا عمى عبج المصيف عافيةط/ػ 62
 جيج ججا   أسساء حمسي الديج بجر ط/ػ 61
 جيج ججا  روضة شفيع دمحم الجرس ط/ػ 62
 جيج ججا  شو دمحم شو يػسف عػض ط/ػ 63
 مستاز  عبيخ شمبو دمحم الذيخ عامخ ط/ػ 64
 مستاز  أسساء دمحم دمحم الذخقاوي  ط/ػ 65
 مستاز  غ سميساف سالسافوساـ حد ط/ػ 66
 مستاز  أمل الجسػقي أبػ السجج عمى زايج ط/ػ 67
 مستاز  ياسسيغ دمحم إبخاىيع الذافعيط/ػ 68
 جيج ججا  نػرىا عبج السشعع مشيخ السخشجيط/ػ 69
 جيج ججا  ميخنا أحسج دمحم عيج دمحم ط/ػ 72
 جيج ججا   أحسج يػسف عمى جسعو ط/ػ 71
 جيج ججا  ج السجيج نخميغ يػسف دمحم عب ط/ػ 72
 مستاز  ىاجخ أسامة إسساعيل عبج الشبي  ط/ػ 73
 مستاز فاشسة الدىخاء ناجي محسػد عمى  ط/ػ 74
 جيج ججا   ىشج عمى إبخاىيع جاد ط/ػ 75
 مستاز ميا دمحم مجحت محسػد عبج الػىابط/ػ 76
 مستاز والء إبخاىيع وحيج الجيغ دمحم صقخ ط/ػ 77
 جيج ججا  ليبػلذ بصخس سفيق غا ط/ػ 78
 جيج ججا داليا عبج الدالـ زكخيا عبج الدالـ ط/ػ 79
 مستاز   إيساف عمى عسخاف جعفخ ط/ػ 82
 جيج ججا  إيساف دمحم مأمػف محسػد الشجارط/ػ 81
 جيج//  دمحم سسيخ محسػد عبج الػىاب ط/ػ 82
 جيج// كػثخ خالج متػلي عثساف أبػ العصا ط/ػ 83
 مستاز  الخػلي عالية عبج القادر دمحم ط/ػ 84
 جيج ججا  مشار محسػد عبج العديد غانع ط/ػ 85
 مستاز عبيخ ماجج عد الخجاؿ أبػ االسعاد ط/ػ 86
 مستاز مخوة مججي فيسي مرصفي الججي ط/ػ 87
 مستاز عبجالجايع السحسجي عبج الجايع مرمحي ط/ػ 88
 مستاز  عدة عادؿ عبج الدالـ أبػ سالع ط/ػ 89
 مستاز  غ أحسج شاديسارة سميساف حدي ط/ػ 92
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 مستاز  أماني سخور دمحم عبج العديد ط/ػ 91
 مستاز  إيساف فتحي عبج السشعع أبػ السججط/ػ 92
 مستاز  بدسة محسػد دمحم شخؼ الجيغ ط/ػ 93
 مستاز  فاشسة عاشف حدغ دمحم شبل ط/ػ 94
 جيج ججا  ىالة عاشف حدغ دمحم شبل ط/ػ 95
 مستاز اعيلنياؿ عبج السجيج إبخاىيع إسس ط/ػ 96

 رابعا : التسخيس :
 جيج ججا  سارة عيج صالح أحسج سالع ط/ػ 97
 جيج ججا   ىبو دمحم حدغ شعيخ ط/ػ 98
 جيج ججا  ديشا عبج هللا عمى سالع أبػ نػح ط/ػ 99

 جيج ججا  ىبو لصفي يػسف مشرػر ط/ػ 122
 مستاز أسخاء عبج الحسيج عبج الغشي دمحم  ط/ػ 121
 جيج//   ى نػيةغادة شعباف عم ط/ػ 122
 جيج ججا صالح الجيغ حامج محسػد أحسج  ط/ػ 123
 مستاز ىشاء زىجي عبج العديد أبػ أحسج ط/ػ 124
 جيج//  نػرىاف وججي محسػد فييع ط/ػ 125
 جيج ججا إسخاء دمحم عبج العديد الديج دروير ط/ػ 126
 مستاز دمحم حسجي محسػد عمى ممػؾ ط/ػ 127
 جيج ججا  خػليمحسػد سسيخ تخكي ال ط/ػ 128

 : القــــرار
 .. ويخفع لمجامعة .. السػافقة
 

 عبشرا :  هب يستجد هي أعوبل :

  81/1/9/2222الووضوع رقن 

)أ.د/ دمحم الفقي ػػػ أ.ـ.د/ أميسة زيجاف ػػػ أ.ـ.د/  ػػػ بذأف السػافقة عمى قبػؿ اليجية السقجمةمجيخ عاـ الكمية محكخة أ/ 
بقدع التذخيح بالكمية وىي عبارة عغ عجد  سساء سعيج ػػػ أ.ـ.د/ رشا سالمة ػػػ د/ والء فزة(جيياف العقباوي ػػػ أ.ـ.د/ أ

 جشيو( لستحف القدع . 21522حراف ماركة يػنيػف ايخ بإجسالي مبمغ ) 2725( جياز تكييف اسبميت 2)
 : القــــرار

 .. ويخفع لمجامعة .. السػافقة
 

 

  28/1/9/2222الووضوع رقن 

انتجابيا لمعسل ػػػ بذأف السػافقة عمى  مجرس بقدع شب األشفاؿعمياء عيجي عبج العديد / جـ مغ دعخض الصمب مق
 بػحجة العشاية السخكدة للشفاؿ بسدتذفي أبػ الخير الياباني لفتخة ستة شيػر .
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 : القــــرار
 .. ويخفع لمجامعة ..بالعسل تحجيج قائع عمى ثالثة شيػر مع  السػافقة

  83/1/9/2222الووضوع رقن 

عمى شمب  4/9/2222ػػػ بذأف مػافقة مجمذ القدع بتاريخ رئيذ قدع األمخاض العربية والشفدية / .دأ عخض خصاب
 األستاذ السداعج بالقدع لمعسل بالدعػدية .د/ عسخو سعيج شمبي  لمعاـ الدادس اعارة

 : القــــرار
 .. ويخفع لمجامعة .. السػافقة

  84/1/9/2222الووضوع رقن 

السجرس بقدع التخجيخ النقصاعو عغ  إنياء خجمة د/ شخيف إبخاىيع زلطػػػ بذأف الشطخ في كخة شئػف ىيئة التجريذ مح
 التاريخ التالي النتياء اجازة مخافقة الدوجة  . 32/9/2221العسل وتعجيو السجة القانػنية اعتبارا مغ 

 : القــــرار
وذلػػظ لعػػجـ قانػنيػػة  2214لدػػشة  3477التػكيػػل العػػاـ الخسػػسي رقػػع عػػجـ جػػػاز قبػػػؿ االسػػتقالة بسػجػػب لالسػافقػػة عػػجـ 

 .. ويخفع لمجامعة .التػكيل .
  58/1/9/2222الووضوع رقن 

عمى قياـ د/  31/8/2222ػػػ بذأف مػافقة مجمذ القدع بتاريخ رئيذ قدع الكيسياء الحيػية الصبية / .دأ عخض خصاب
بالقدع عمى مشحة ميسة عمسية شخرية لسجة عاـ أوؿ لسعيج مارشاؿ األستاذ السداعج  إبخاىيع شحاتو عمى السجبػح

متعجد التخررات بجامعة مارشاؿ والية وست فخجييشيا بالػاليات الستحجة األمخيكية اعتبارا مغ تاريخ إخالء شخفة 
 بالكمية ... عمسا بأف ميسة سيادتو ال تؤثخ عمى الخصة الجراسية والعمسية بالقدع والكمية .

 : رارالقــــ
 .. ويخفع لمجامعة .. السػافقة

  68/1/9/2222الووضوع رقن 

 ػػػ بذأف السػافقة عمى :مجيخ وحجة ضساف الجػدة بالكمية / .دأ عخض خصاب
 ػ تحجيث استخاتيجية التعميع والتعمع .1 
 ( .Flippedػ اعتساد اسمػب السحاضخة السقمػبة )2 

 : القــــرار
   ةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالسػافق
 
 

 
 
 
 

وإلػػى ىشػػا انتيػػى السجمػػذ مػػغ نطػػخ السػضػػػعات السعخوضػػة بجػػجوؿ األعسػػاؿ اليػػـػ فػػأعمغ الدػػيج األسػػتاذ 
   . رئيذ السجمذ رفع الجمدةعسيج الكمية و محسػد عبج العديد متػلي قػرة الجكتػر/ 
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                            أهيي الوجلس     

 الكليت عويد 

 

أ.د/     د السيد أبو سبلنأ.د/ هحوو       

  هحوود عبد العزيز هتولي قورة
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


