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 أهبًت الوجبلس واللجبى 

 هجلس الكليتهحضر اجتوبع 

   2222 /2222" للعبم الجبهعي السبدست" الجلست 

 22/2/2222فق 2الووا األحدالوٌعقدة يوم و

وذلظ في تساـ الداعة العاشخة والشرف  2022/2023" لمعاـ الجامعيالدادسةعقج مجمذ الكمية "الجمدة 
ػػف ئوكيل الكمية لذ سخحافعبج الحميم عبج الخحسن الدباعي .د/ بخئاسة أ 12/2/2023صباح يػـ األحج السػافق 

 عسيج الكمية ورئيذ السجمذ بحزػر كل مغ:وقائع بعسل  البيئةخجمة السجتسع وتشسية 
 تعميع والصالبوكيل الكمية لذئػػػػف    دمحم عبج هللا الراوؼ حبيبػ أ.د/ 
 دع أمخاض الباششة العامػػػػػػػةرئيذ ق    عبج هللا عبج العديد بيشديػ أ.د/ 
 ع الباثػلػجيػػػػػػػػػاػػػبقد قائع بعسل رئيذ    مذيخة دمحم عبج الػاحجػ أ.د/ 

  السدالظ البػليةقدع جخاحة  رئيذ     أحسج أحسج جساؿ الجيغ د/ػ أ.
  رئيذ قدع شب وجخاحة العيغ     ػ أ.د/ ىجػ دمحم كامل الدبكي

  العامةجخاحة الرئيذ قدع      حاتع محسػد سمصافػ أ.د/ 
 قدع جخاحة التجسيل والحػػػػخوؽ  رئيذ     دمحم أحسج أحسػج مجاىجػ أ.د/ 

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

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

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

  السخ واألعرػػػػاب رئيذ قدع جخاحة    حداـ عبجالحكيع الشعساني ػ أ.د/
 رئيذ قدع عالج األوراـ والصب الشػوؼ     عبج البارؼ دمحم ناصخ ػ أ.د/ 

 ة ػػػػرئيذ قدع التذخيػػػح واألجشػػػػػػ      ىشاء زكخيا عامخ نػح .د/ػ أ
      رئيذ قدع أمخاض الشداء والتػلػػػػػػػػػػيج    حامج الديج حامج المقػه ػ أ.د/

 قدع األمخاض الستػششةرئيذ    ػ أ.د/ أيسغ دمحم عبج الغشي المحمح 
 ةػػػػػػخاض العربية والشفديرئيذ قدع األم    ػ أ.د/ رشا عمى مرصفي القباني 

 رئيذ قدع شب األسػػػخة   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    د/ ميا دمحم عمى البصر أ. ػ
  رئيذ قدع جخاحة العطػػػػػػاـقائع بعسل      أحسج فؤاد شسذ الجيغػ أ.د/ 

 جخاحة القمب والرجررئيذ قدع   رفيق فكخؼ بخسـػػ أ.د/ ػ
 لػجياقدع اليدتػ رئيذ       ىالة دمحم الحخوف د/ أ. ػػ

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

  بقدع شب األسػػػػخةمتفخغ أستاذ      أ.د/ تغخيج دمحم فخحاتػ 
 بقدع اليدتػلػجيامتفخغ أستاذ     عصية مي الحديشيساأ.د/ ػ 
 بقدع الباثػلػجيا اإلكميشيكية متفخغ أستاذ      روحية حدغ العجؿأ.د/ .

 الصب الذخعي والدسػـ بقدع متفخغ أستاذ      سامي عبج اليادؼ حسادػ أ.د/ 
 السدالظ البػليةقدع جخاحة ب متفخغ أستاذ     سمصاف دمحم سمصاف د/ػ أ.
 قدع عالج األوراـ والصب الشػوؼ ب أستاذ    .د/ دمحم أبػ الفتػح شحاتةػ أ

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

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

 ةػػة العامػػػػخاض الباششأستاذ بقدع أم      أحسج راغب تػفيق سالعأ.د/  ػ
  أستاذ بقدع الجخاحػػػػة العامػػػػػة    ػ أ.د/ أحسج صبخؼ الجساؿ

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

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

 شػب السجتسع الرحة العامة و أستاذ بقدع      جبخ ػ أ.د/ىالة مخواف دمحم
 أستاذ بقدع األنف واألذف والحشجػػػػػخة    ػ أ.د/ إبخاىيع أحسج عبج الذافي

 ػػػػة ػػاء الحيػيػػأستاذ بقدع الكيسيػ    أشخؼ عبج الخؤؼ داود /ػ أ.د
 ة والعربيػةػػأستاذ بقدع األمخاض الشفدي    ػ أ.د/ إبخاىيع الديج األحسخ

   أستاذ بقدع جخاحة العطػػػػػػػاـ    عسخو صابخ الديج عسخأ.د/ ػ 
   الباثػلػجياأستاذ بقدع     ػػ أ.د/ دمحم ابخاىيع شعباف
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   الباثػلػجياأستاذ بقدع      رحاب مشيخ سسكةد/ ػػ أ.
   الجخاحة العامةبقدع متفخغ أستاذ      سعيج إبخاىيع السالحػػػ أ.د/ 
  الباثػلػجياأستاذ بقدع     ىياـ عبج الدسيع عيادػػ أ.د/ 

 نقيب أشباء السشػفيػػػػػػػػػة      د/ حديغ أحسج نجا   ػ  
  السشػفيةسابقا جامعة كمية الحقػؽ عسيج     أبػ الخيخ أحسج عصية د/ػػ أ.

 األمخاض الستػششةبقدع أستاذ مداعج     حداـ الجيغ مرصفي سميع ػ  د/ 
 سخ واألعرابجخاحة البقدع  مجرس    أحسج فتحي محسػد شيحة  ػ  د/ 
 وتم دعهة كل من :* 

 الحكساء األستاذ بقدع جخاحة العطاـ ورئيذ لجشة  بياء الجيغ دمحم الدخوؼ ػػ أ.د/ 
 وقائع بعسل مجيخ وحجة ضساف الجػدة ػاتأستاذ بقدع الصفيميػػ  أميخة فتحي عبج العاشيػ أ.د/ 
 األستاذ السداعج بقدع شب األسخة ومجيخ مخكد تصػيخ التعميع الصبي  نجػؼ نذأت حجازؼ ػ د/ 
السجيخ ل األستاذ السداعج بقدع القمب واألوعية الجمػية وقائع بعس أحسج مختار القخش ػ د/

 التشفيحؼ لمسدتذفيات الجامعية
 عن الحزهر كل من : اعتحر * و

 قدع الرحة العامة وشب السجتسػػع رئيذ محسػد الديج أبػ سالعػ أ.د/ 
 الفديػلػجيابقدع متفخغ أستاذ  سييخ عبج الحسيج صالحأ.د/  ػػ

 عن الحزهر كل من :تغيب  * و
 رئيذ قدع شب االشفاؿ   ػػ أ.د/ سياـ دمحم رجب  ث وكيل الكمية لمجراسات العميا والبحػ  ػ أ.د/

  بقدع الفارماكػلػجيا اإلكميشيكيةمتفخغ  أستاذ عادؿ حديغ عبجالسعصي عسخ/أ.د ػ
  ػ أ.د/ شارؽ فؤاد كذظ  أستاذ بقدع جخاحة التجسيل والحخوؽ  أستاذ بقدع األمخاض الستػششةدمحم عالء الجيغ نػح أ.د/ ػ  

  والعشاية السخكػػػدة أستاذ بقدع التخػجيػخ صفاء دمحم ىالؿ ػ أ.د/ السخ واألعرابقدع جخاحة ب ي  أستاذعادؿ محسػد حشف د/ػ أ.
  ب األشفػػػػػػػػاؿػأستاذ بقدع شػ أ.د/ سامح عبج هللا عبج الشبيػ  ب وجخاحػػػة العيػػغػػأستاذ بقدع ش ػ أ.د/ فخيج دمحم فخيج وججؼ

 الكيسياء الحيػية  بقدع الديج صابخ أبػ الشػر أستاذ مداعج د/ ػػ    األشعة التذخيرية أستاذ بقدع أشخؼ أنذ زيتػف ػػ أ.د/ 
  التػليج وأمخاض الشداءمجرس بقدع عراـ عبج الطاىخ أميغ  د/ ػػ 
 

خجمة السجتسع ػػف ئوكيل الكمية لذ سخحافعبج الحميم عبج الخحسن الدباعي .د/ أ واستيل الجمدة الديج 
الدادة بورئيذ السجمذ بحكخ " بسم ميحرلا نمحرلا هللا " ثم رحب سيادتو  عسيج الكميةئع بعسل وقا البيئةوتشسية 

 ...سجمذ متسشيا لمجسيع دواـ التهفيق الالحزهر أعزاء 
 

 

 

 

 

 الوٌبقشبث :

 لكمية )عزه أساسي وعزه احتياشي ( وىم :ػػ اختيار مخشحي الكمية ليكهف في لجشة اختيار أ.د/عسيج ا2
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 أستاذ بقدع الجخاحة العامة  / سعيج إبخاىيع السالحػػ أ.د1 
 التجسيل والحخوؽ جخاحة أستاذ بقدع    فؤاد دمحم غخيبػػ أ.د/ 2 
 التػليج وأمخاض الشداءأستاذ بقدع   دمحم سالمة جادػػ أ.د/ 3 
 السدالظ البػليةجخاحة أستاذ بقدع   سمصاف دمحم سمصافػػ أ.د/ 4 
 التذخيح واألجشةأستاذ بقدع   بيمرصفي محسػد الحبيػػ أ.د/ 5 
 الباثػلػجيا اإلكميشيكيةأستاذ بقدع   دمحم عبج الخحيع سميسافػػ أ.د/ 6 
 الباثػلػجيا اإلكميشيكيةأستاذ بقدع    وليج دمحم فتحيػػ أ.د/ 7 

 * تم تذكيل لجشة لفخز األصهات من كل من :
 ةػػػػػػاإلكميشيكي الصب الذخعي والدسـػقدع  رئيذ    عدة وجيو زناتيػ أ.د/ 1
  الباثػلػجياأستاذ بقدع   ىياـ عبج الدسيع عيادػػ أ.د/ 2
 نقيب أشباء السشػفيػػػػػػػػػة   د/ حديغ أحسج نجا   ػ  3
 : ـرارـالقــ

 .السػافقة عمى اختيار كل مغ الدادة اآلتية أسساؤىع بعج .. مع رفع األمخ لمجامعة 
 )عزػ أساسي(   فخغ بقدع الجخاحة العامةأستاذ مت  ػ أ.د/ سعيج إبخاىيم السالح
 )عزػ احتياشي( أستاذ متفخغ بقدع جخاحة السدالظ البػلية  ػ أ.د/ سمصاف دمحم سمصاف

 ةػػة العامػػػػأستاذ بقدع أمخاض الباشش  أحسج راغب تػفيق سالعأ.د/  ػ1 وقج حزخ كل مغ :
 جخاحة القمب والرجر رئيذ قدع   رفيق فكخؼ بخسػـػ أ.د/  2                     

 بعج االنتياء مغ أعساؿ الترػيت والفخز .
 وىم :ػػ قخار اعتساد مجيخين الهحجات والبخنامج الخاص 2

 األستاذ بقدع الجخاحة العامة ومجيخ الصب والجخاحة التكاممي السسيد دمحم صبخؼ عسار د/ أ.ػ 1
 لػجي ومجيخ وحجة القياس والتقػيعاألستاذ السداعج بقدع اليدتػ  رانيا إبخاىيع ياسيغ د/   ػ 2
 أماني تػفيق الفخخاني  السجرس بقدع الفارماكػلػجيا اإلكميشيكية ومجيخ وحجة تكشػلػجيا السعمػماتد/   ػ 3
 وحجة العالقات الخارجيةالسجرس بقدع التخجيخ ومجيخ  مرصفي سعيج فييع مشرػرد/   ػ 4

 .ية ػػ كيفية التخمز من الكتب القجيسة بسكتبة الكم2

 .ويعخض عمى لجشة السكتبات بالجامعة  لألقداـ وليدت عيجة(تسدظ الكمية بالقخار الدابق )ىجية القخار : 
 

وذلك لظخوؼ  أميشا لمسجمذ قدع األمخاض الستػششةئيذ ر   أيسن دمحم عبج الغشي المحمح.د/ أوقج قاـ * 
 صحية أ.د/أمين السجمذ .

 

 

 الوصبدقبث: اوال 
  293/6/2/2222الووضوع رقن 

 األحجوالسشعقجة يـػ  2222/2223 يلمعاـ الجامع" الخامدةالسرادقة عمى محزخ اجتساع مجمذ الكمية "الجمدة 
 . 394/5/1/2223حتى  293/5/1/2222 والستزسشة القخارات مغ 15/1/2223 السػافق
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 :القــــرار

 سرادقةال
 

 ثبًيب : هوضوعبث لإلحبطت :

  296/6/2/2222الووضوع رقن 

 الثالثاءوالسشعقجة يـػ  2222/2223لمعاـ الجامعي الجراسات العميا" لجشة " ة السجمذ عمسا بسحزخ اجتساع إحاش
 . 3/1/2223السػافق 

 :القــــرار

 أحيط السجمذ عمسا
  293/6/2/2222الووضوع رقن 

السػافػػق  األحػػج والسشعقػػجة يػػػـ 2222/2223لمعػػاـ الجػػامعي السكتبػػات" لجشػػة "إحاشػػة السجمػػذ عمسػػا بسحزػػخ اجتسػػاع 
5/2/2223 . 

 :القــــرار

 أحيط السجمذ عمسا
  293/6/2/2222الووضوع رقن 

 األحجوالسشعقجة يػـ  2222/2223لمعاـ الجامعي العالقات الثقافية" لجشة "إحاشة السجمذ عمسا بسحزخ اجتساع 
 .5/2/2223السػافق 

 :القــــرار

 أحيط السجمذ عمسا
  299/6/2/2222الووضوع رقن 

 2222/2223لمعاـ الجامعي القيم والسبادئ وأخالقيات البحث العمسي لجشة " اشة السجمذ عمسا بسحزخ اجتساع إح
  . 5/2/2223السػافق  األحجوالسشعقجة يـػ 

 :القــــرار

 أحيط السجمذ عمسا
  022/6/2/2222الووضوع رقن 

 األحجوالسشعقجة يػـ  2222/2223ـ الجامعي لمعا" شئهف التعميم والصالبلجشة "إحاشة السجمذ عمسا بسحزخ اجتساع 
 .12/2/2223السػافق 

 :القــــرار

 أحيط السجمذ عمسا
 

 ثبلثب : الووضوعبث الوؤجلت  :

  022/6/2/2222الووضوع رقن 

االستاذ بقدع الفديػلػجي السهافقة عمى قبهؿ استقالة أ.د/ دمحم عبج الفتاح بشجاري ػ بذأف  محكخة شئهف ىيئة التجريذ
 كمية وذلظ لطخوؼ صحية . بال

 :القــــرار

 يؤجل لحيغ وصػؿ رأؼ القدع .
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 : هوضوعبث اخرى : رابعب

  022/6/2/2222الووضوع رقن 

السػافقة عمى رفع سعخ بياف االشخاؼ عمى الخسائل العمسية  ػ بذأفمحكخة أ.د/ وكيل الكمية لمجراسات العميا والبحهث 
ية عمى اف يتع تػريج متحرالت ىحه الخجمة في حداب مخكد الخجمة العامة جش 52الى  22التي تقجميا السكتبة مغ 

 بالكمية لرالح وحجة الخجمات المػجدتية الخاصة بالسكتبة . 
 :القــــرار

 السػافقة ... ويخفع لمجامعة
  202/6/2/2222الووضوع رقن 

امكانية تدسية قاعات التجريذ استفدار القدم عن مجى ػػػػ بذأف  رئيذ قدم الجخاحة العامة/ خصاب أ.دعخض 
 .بالقدم بأسساء اعزاء ىيئة التجريذ 

 :القــــرار

 عجـ السػافقة
 

 :هوضوعبث شئوى التعلين والطالة:  خبهسب

  002/6/2/2222الووضوع رقن 

نات الجور المتحاوالقيخية ػػػ بذأف السػافقة عمى قبػؿ األعحار السخضية وكيل الكمية لذئهف التعميم والصالب د/ أ.محكخة 
 . 2222/2223لمعاـ الجامعي والثالثة والخابعة والخامدة الثانية االولى و  االوؿ لبعس شالب الفخقة

 : األوليػػػ الفخقة 2
 عجد االعحار السهاد السخاد تاجيميا اسم الصالب ـ  

 األوؿ F4 احسج سعيج دمحم عبجالذافى 1
 األوؿ F2 احسج عاشف جسيل مخسى شعالف 2
 األوؿ F3 د ادـ حسج يعقػبالسقجا 3
 األوؿ F4 ايساف سعج احسج عمى ياقػت 4
 األوؿ F4 , F1 , F3 , F2 ايو الديج جابخ حجاج 5
 األوؿ F4 بخاء رضا فخحات بيػمى صحراح 6
 األوؿ F4 جياد عدمى ىاشع أبػالعشيغ 7
 األوؿ F1 , F3 خالجه عبجالساجج مختار ادـ 8
 األوؿ F4 , F1 مشرػر ربى فتح الخحسغ عبج الخحيع 9
 األوؿ F3 رقيو مرصفى الديج يػسف سالـ 10
 األوؿ F1 سجى ىيثع احسج فزل الديج 11
 األوؿ F3 سعيج دمحم سعيج نايل 12
 األوؿ F3 صالح نايخ يذ صالح دمحم 13
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 عجد االعحار السهاد السخاد تاجيميا اسم الصالب ـ  
 األوؿ F1 عبجالباقي االميغ الذيخ عبجالباقي  14
 وؿاأل F3 عبجالحميع محسػد عبجالحميع البجوػ  15
 األوؿ F4 , F3 عبجالخحسغ رمزاف شعباف الصبالوػ  16
 األوؿ F1 عثساف بذيخ عثساف ادريذ 17
 األوؿ F1 , F3 عمي عيدى احسج الحدغ 18
 األوؿ F3 عسار ىذاـ دمحم خميف 19
 األوؿ F1 فػزػ الديج فػزػ رويذى 20
 األوؿ جػدة دمحم ابخاىيع سعج صقخ 21
 األوؿ F4 بدمحم رضا فتحى عمي ديا 22
 األوؿ F4 دمحم سميساف دمحم صابخ أبػالسجج 23
 األوؿ F4 دمحم سسيخ محى الجيغ السخاكبى 24
 األوؿ F3 دمحم عادؿ عبجالمصيف احسج 25
 األوؿ F4 , F1 مخيع ايياب عبجالدتار تػفيق 26
 األوؿ F1 مرصفى شارؽ عبجالعميع دمحم 27
 ألوؿا F1 , F3 معده فزل صالح عبجالخحسغ 28
 األوؿ F4 , F1 , F3 ممظ مخسى احسج مخسى 29
 األوؿ F1 مشاؿ بذار عبجالسعصى 30
 األوؿ F4 مشرػر احسج ماىخ عخيس 31
 األوؿ F3 مشو اشخؼ الديج الجعاره 32
 األوؿ الخأسى إدارة الػقت، التكامل مى صفػت محسػد نعساف صالح 33
 األوؿ F4 نػر جالؿ عبجالسشعع ازار 34
 األوؿ F3 را وائل عبجالخحسغ كذظنػ  35
 األوؿ F4 , F1 , F3 نػرىاف ايسغ رفعت الحفشى الحساقى 36
 األوؿ F1 , F3 نػف سمساف دمحم االميغ 37
 األوؿ F1 ىسذ دمحم شػعي العخيذي 38
 األوؿ F1 , F3 وجج مشيخ عبجهللا يػسف 39
 األوؿ F1 وسغ جابخ جابخ جاف 40
 األوؿ F1 , F3 وعج حيجر عبجالقادر دمحم 41
 األوؿ 4،1 وفاء خالج شمحو عبجالقادر 42
 األوؿ F4 ياسسيغ ابخاىيع محسػد دياب 43
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 عجد االعحار السهاد السخاد تاجيميا اسم الصالب ـ  
 األوؿ F3 يدخػ عبجالقجوس عبجالخحسغ  44
 األوؿ F4 يسشى ياسخ مججػ ابػشادػ 45
 األوؿ F3 يػسف احسج كداب دبا 46

 
 لم يحتدب تأجيمو ضسن عجد اعحارىمستو و ليم الكمية بعج دراه لهص  F2وكحلك ايزًا شالب مؤجل لم 
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السهاد السخاد  اسم الصالب ـ
 تأجيميا

 F2 ابخاىيع عادؿ حدغ بغ عػؼ 1
 F2 احسج دمحم ارو سميع 2
 F2 احسج مختال ايال 3
 F2 ايثار دمحم شو البذيخ 4
 F2 ايساف سعج احسج ياقػت 5
 F2 رياف عبجهللا حدغ الخميفة 6
 F2 ػيجسارا دمحم فياض ابػس 7
 F2 سيى عراـ عػض 8
 F3 , F2 عبجالباقي االميغ الذيخ عبجالباقي الذيخ  9
 F2 عبجالخحسغ عادؿ دمحم سيج عمى 10
 F2 عبجهللا دمحم الفارس 11
 F2 عبجهللا دمحم حافع الديج 12
 F2 عثساف بذيخ عثساف ادريذ 13
 F2 عمي عيدى احسج الحدغ 14
 F2 عسخو الشحيخ سعج عمي 15
 F2 فارس حديغ احسج االميغ 16
 F2 فارس دمحم عسخ دمحم 17
 F2 فاشسو يحيى سعج فتػح 18
 F2 فػزػ الديج فػزػ رويذى 19
 F2 دمحم احسج عبجالخحيع 20
 F2 دمحم الشابغو محى الجيغ الصيب 21
 F2 دمحم عادؿ دمحم ابػالفتح 22
 F2 مرصفى احسج الديج بحيخػ  23
 F2 ع دمحممرصفى شارؽ عبجالعمي 24
 F2 مرصفى دمحم ناصف 25
 F2 معترع الديج فتحى مرمحى 26
 F2 مشاؿ بذار عبجالسعصى 27
 F2 مؤيج عبجالػلى مرصفى دمحم 28
 F2 نػرىاف ايسغ رفعت الحفشى الحساقى 29
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 F2 نػف سمساف دمحم االميغ 30
 F2 وجج مشيخ عبجهللا يػسف 31
 F2 وعج حيجر عبجالقادر دمحم 32
 F2 اء خالج شمحو عبجالقادروف 33
 F2 يدخػ عبجالقجوس عبجالخحسغ  34
 F2 يػسف ىيثع دمحم عبجهللا 35

 : الثانيةػػػ الفخقة 2
 

عجد  السهاد السخاد تأجيميا اسم الصالب ـ  
 االعحار

 عحر اوؿ ماده البحث شخوؽ عبج القػؼ عسخ قابل 1
 عحر اوؿ ماده البحث ايو احسج سعيج سالـ 2
 عحر اوؿ ماده البحث حامج حدغ درويرحدغ  3
 عحر اوؿ ماده البحث دمحم شخيف تػفيق عبج الفتاح 4
 عحر اوؿ ماده البحث دمحم ىذاـ دمحم شبانو 5
 عحر اوؿ ماده البحث نجا سسيخ ابخاىيع جبخيل 6
 عحر اوؿ ماده البحث مخيع شارؽ عبجالشبى عمى عبج الرسج 7
 عحر اوؿ Nutritionماده  حدغ حامج حدغ دروير 8
 عحر ثاني Nutritionماده  محسػد دمحم عبج الػنيذ عبج الال 9
 عحر اوؿ Nutritionماده  عبج السجيج صالح فػزؼ  10
 عحر اوؿ  Nutritionماده  مخيع شارؽ عبجالشبى عمى عبج الرسج 11
 عحر اوؿ Nutritionماده  مرصفى احسج دمحم احسج 12
 عحر اوؿ CVSماده  بج السجيج زيشب مرصفى عبجالحسيج ع 13
 عحر اوؿ CVSماده  عادؿ دمحم دمحم عدكخؼ  14
 عحر ثالث CVSماده  عبجالػىاب عمي عبجالػىاب الصاؿ 15
 عحر اوؿ CVSماده  ندخيغ سعيج عبجالعديد صادؽ خمف 16
 عحر اوؿ CVSماده  نيخه دمحم مدعج عبجالباقي الجسل 17
 عحر اوؿ CVSماده  اسخاء رفيق جابخ زكى 18
 عحر اوؿ CVSماده  االء عمى عبجالعديد البيصار 19
 عحر اوؿ CVSماده  اسساء دمحم عبجالخحيع اسساعيل 20
 عحر ثاني CVSماده  ايو احسج سعيج سالـ 21
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عجد  السهاد السخاد تأجيميا اسم الصالب ـ  
 االعحار

 عحر اوؿ CVSماده  ايو دمحم عبج السشعع حدغ 22
 عحر اوؿ CVSماده  ايساف ابػالعشيغ بجيع كامل 23
 عحر اوؿ CVSماده  حسجػ ابػ الفزل  جػيخيو شارؽ  24
 عحر اوؿ CVSماده  حدغ حامج حدغ دروير 25
 عحر ثالث CVSماده  حشيغ جساؿ دمحم عبج الخسػؿ  26
 عحر ثاني CVSماده  رحاب جساؿ فؤاد عداـ 27
 عحر اوؿ CVSماده  رنا خالج كساؿ عامخ 28
 عحر اوؿ CVSماده  روضو دمحم دمحم سكخ 29
 عحر اوؿ CVSماده  ا دمحم بيػمى السيتزيشب رض 30
 عحر اوؿ CVSماده  زيشب محب فتحى الشعا 31
 عحر اوؿ CVSماده  ساره جساؿ ابػ زيج حجازؼ  32
 عحر ثالث CVSماده  ساره عبجالمصيف سعج بالؿ 33
 عحر اوؿ CVSماده  صابخيغ عبجالغفار عبجالعديد بجر 34
 عحر ثاني CVSده ما عبجالخحسغ ابخاىيع حدغ الرعيجػ 35
 عحر اوؿ CVSماده  عبجالخحسغ سالمو عبجالخازؽ حسػد 36
 عحر اوؿ CVSماده  عبجالخحسغ دمحم الديج ناشى 37
 عحر اوؿ CVSماده  عسخو خالج ابخاىيع محسػد حساد 38
 عحر اوؿ CVSماده  دمحم سامى رشاد فػده 39
 عحر اوؿ CVSماده  دمحم دمحم فاروؽ عالـ 40
 عحر اوؿ CVSماده  د معتسج صادؽ دمحم ابػعيذومحسػ  41
 عحر اوؿ CVSماده  مخيع محسػد دمحم نبػػ  42
 عحر اوؿ CVSماده  مرصفى جساؿ عبجالدتار الديج 43
 عحر اوؿ CVSماده  مى احسج عبجالسشعع نرخ 44
 عحر اوؿ CVSماده  نجا سسيخ ابخاىيع جبخيل 45
 عحر اوؿ CVSماده  ساره احسج دمحم فاروؽ شخؼ 46
 عحر اوؿ CVSماده  احسج الديج ابخاىيع اسساعيل 47
 عحر اوؿ CVSماده  مخيع شارؽ عبجالشبى عمى عبج الرسج 48
 عحر اوؿ CVSماده  مرصفى احسج دمحم احسج 49
 عحر اوؿ CVS  2ماده  اسخاء الديج ابخىيع الديج 50
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عجد  السهاد السخاد تأجيميا اسم الصالب ـ  
 االعحار

 عحر اوؿ   CVS  2ماده  كخيع حساده عبجالحسيج دمحم 51
 عحر اوؿ Respiratoryماده  اسخاء احسج كساؿ بكخ جسعو 52
 عحر اوؿ Respiratoryماده  ايساف سامى دمحم السخسى الذامى 53
 عحر ثاني Respiratoryماده  بدسو شارؽ صالح الجيب 54
 عحر اوؿ Respiratoryماده  حداـ جساؿ محسػد دمحم نسخه 55
 عحر اوؿ Respiratoryماده  سعاد عساد الجيغ سعج العذساوؼ  56
 عحر اوؿ Respiratoryماده  سسا عالء دمحم محسػد غانع 57
 عحر اوؿ Respiratoryماده  عبج الخحسغ بعذخ خزخ 58
 عحر اوؿ Respiratoryماده  عمياء شحات عبجالعديد الػكيل 59
 عحر اوؿ Respiratoryماده  دمحم عادؿ دمحم ذكى ابػالشػر 60
 عحر اوؿ Respiratoryماده  ىيع ابػ ذكخػ دمحمنػراف صبحى ابخا  61
 عحرثاني Respiratoryماده  دمحم ايياب محي الجيغ مشجور 62
 عحر اوؿ Respiratoryماده  روضو عادؿ شبل دمحم فايج 63
 عحر اوؿ Respiratoryماده  مرصفي يحي زكخيا الرباغ 64
 عحر ثالث Respiratoryماده  االء عسخ عبجالسعد ابخاىيع الديج 65
 عحر اوؿ Respiratoryماده  ايساف ابخاىيع دمحم عبجالسشعع الجيب 66
 عحر ثاني Respiratoryماده  عال احسج دمحم راشج 67
 عحر ثاني Respiratoryماده  رحاب جساؿ فؤاد عداـ 68
 عحر اوؿ Respiratoryماده  مرصفى احسج دمحم احسج 69
 عحر اوؿ Respiratoryماده  رواف نرخ رجب احسج 70
 عحر ثالث F4 اماني دمحم دمحم مشرػر 32
 عحر اوؿ F4 مخيع دمحم عمي عبج العديد 32
 عحر ثاني F3 االء عسخ عبجالسعد ابخاىيع الديج 32
 عحر ثاني F3 مرصفى عبجالقادر عصيو رضػاف 30
 عحر ثالث F4 اسساء دمحم عمى عبج الدالـ ىشجيو 33

 
 
 
 



 22/2/2222األحج السهافق  السشعقجة يـه 2222/2222لمعاـ الجامعي الدادسة" الجمدة"مجمذ الكمية محزخ اجتساع 

 

13 

 
 

 : الثالثةػػػ الفخقة 2

عجد  السهاد السخاد تاجيميا اسم الصالب ـ
 االعحار

 الثاني cns2 احسج خالج احسج عبج الفتاح الذذتاوؼ  1
 الثاني cvs احسج ماىخ حديغ الفقى 2
 الثاني cns1 احسج دمحم عبجالدتار الصػخى 3
 االوؿ resersh اسالـ خالج فتحى الفخارجى 4
 الثاني cns2/cns1 االء احسج فخج الديج ابػ شحاط 5
 الثالث endocrine/cns2/cns1 اميخ عبجالشبى رجب عبجالشبى 6
 االوؿ cns2 انجى فارس دمحم سيج احسج 7
 االوؿ cvs تقى احسج فتحى شتات 8
 االوؿ endocrine جياد الديج سعج الخػلى 9
 الثاني cvs/cns2/cns1 حداـ ابخاىيع الديج عثساف راضى 10
 االوؿ cns1 ػاتىرشا محسػد سالع الم 11
 الثاني cns2 رنا حامج حامج الحمسػشي 12
 االوؿ endocrine رواف عساد فتحى عباس ورد 13
 الثاني cvs روضو جساؿ عبجالدتار الحجاد 14
 االوؿ cns1 ريع ناصخ عبج الحسيج الغخباوؼ  15
 الثاني cns2 ساره عبجالعديد دمحم عبج العديد فايج 16
 الثاني cvs دمحمشخوؽ مدعج شكخػ  17
 الثاني resersh عبجالخحسغ دمحم ابخاىيع ابػالشرخ 18
 االوؿ endocrine عبجالخحسغ مرصفى اسساعيل  19
 االوؿ cns2 عبجهللا عبجالقادر تػفيق نرار 20
 االوؿ cns1 عسخ احسج فتحى حدغ 21
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عجد  السهاد السخاد تاجيميا اسم الصالب ـ
 االعحار

 الثاني cns2 عسخ دمحم دمحم زيغ الجيغ 22
 االوؿ cns1 ج خذالةعسخو احسج سعيج سعيج أحس 23
 االوؿ cns2 فاشسو عبجالعديد محسػد عبجالعميع 24
 الثاني cvs/cns2/cns1 كخيع مرصفي عبج السؤمغ البكخاوؼ  25
 الثاني f4 دمحم اشخؼ عبج الغشى مػسى حديغ 26
 الثاني cvs دمحم جاد عبجالعديد عباس السديغ 27
 الثاني cns2 دمحم سعيج مطار عبجالذافى 28
 الثاني endocrine/cns2/cns1 دمحم صالح السحسجػ اإلبذييى 29
 الثاني f4/f2 دمحم عاشػر مبخوؾ السججوب 30
 االوؿ cns2 دمحم عبجه دمحم نبػػ عبجه تاج 31
 االوؿ cns1 محسػد بيػمى عفيفى دمحم سقيط 32
 االوؿ cns2 محسػد خسيذ عبج الفتاح البكخؼ  33
 االوؿ endocrine محسػد دمحم الديج صقخ 34
 االوؿ cns1 مخيع عمى دمحم الستػلى يػسف 35
 الثاني f2 مرصفى سالمو حدغ عبجالقػػ  36
 الثاني cvs ميشا عساد مػسى ششػده مػسى 37
 الثاني cvs//cns1 نجػ سعيج عبجالعطيع ابخاىيع 38
 االوؿ cns1 نػراف مججػ سعيج نرار 39
 الثاني f2 نيخه ايياب شمبو شعيب 40
 االوؿ f4 سييمة شالؿ فييع 41
 االوؿ f4 نجا عاشف شمعات سميساف 42
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عجد  السهاد السخاد تاجيميا اسم الصالب ـ
 االعحار

 االوؿ f4 عسخ اسساعيل عبج الحكيع احسج 43
 االوؿ f4 مخواف سامي دمحم عبج السخضي 44
 االوؿ f4 دمحم عادؿ عبج الدسيع  45
 االوؿ f4 محسػد دمحم فايد عبج القادر 46
 االوؿ f4 احسج عادؿ دمحم عفيفي 47
 االوؿ f4 عبج الحسيج دمحم عبج الحسيج ىساـ 48
 االوؿ f4 دمحم رافت زكي ابخاىيع  49
 االوؿ f4/resersh نػرىاف دمحم كامل عبج اليادؼ 50
 االوؿ الجػدة/f4/resersh سمسي ىانيء عبج السؤمغ 51
 االوؿ f4 احسج ابػ الحدغ شػقي 52
 االوؿ f4 دمحم الديج احسج ششصاوؼ  53
 االوؿ f4/resersh اـ كساؿ شو شعيسوكساؿ ىذ 54
 االوؿ f4 ىادؼ اشخؼ دمحم ابخاىيع 55
 االوؿ f4 دمحم عمي دمحم ابػ زىخة  56
 االوؿ f4 عبج هللا احسج الشبػؼ الذػيسي  57
 االوؿ f4 ايو فؤاد احسج عامخ 58
 االوؿ f4 نيفيغ ايسغ وفقي رياض 59
 االوؿ f4 يػسف خالج محسػد تاج 60
 االوؿ الجػدة/f4 دمحم رفعت احسج مخاد ىشا 61
 االوؿ f4 احسج دمحم احسج بكخ سيج احسج 62
 االوؿ f4 دمحم ياسخ سعج الجيغ عمي 63
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عجد  السهاد السخاد تاجيميا اسم الصالب ـ
 االعحار

 االوؿ الجػدة/f4 حشاف عبج الخازؽ عبج الدالـ سالـ 64
 االوؿ f4 دمحم عادؿ عبج الحق عمي  65
 االوؿ f4 فاشسة اشخؼ عبج الخالق 66
 االوؿ f4 عبج الحسيج ابػ عامخ ليشجا ابخاىيع 67
 االوؿ endocrine عمياء دروير عمي الديج زويغ 68
 االوؿ الجػدة/f4 اماني اشخؼ غداؿ عبج الحافع 69
 االوؿ الجػدة/f4 كخيع دمحم حديغ حديغ  70
 االوؿ cvs ممظ خالج الديج مذعل 71
 االوؿ endocrine عسخ ىانىء دمحم يػسف 72
 الثاني cns1/cns2/f4 الجيغ شبانةنيي مججؼ محي  73
 الثاني cvs امشيو شمعت كساؿ مرباح 74
 الثاني cns1 ريفاف خالج حساد العخوقي 75

 : الخابعةػػػ الفخقة 0

 عجد االعحار السهاد السخاد تاجيميا اسم الصالب ـ

 أوؿ Heart &chest diseases ابتداـ عباس محخوس اماـ جبو 1

2 
بجالعديد احسج احسج دمحم الشبػػ ع

 أوؿ Heart &chest diseases مذعل

 أوؿ Heart &chest diseases احسج وليج دمحم انػر شعيخ 3
 أوؿ Heart &chest diseases اسخاء اشخؼ الديج الجعاره 4
 أوؿ Heart &chest diseases اسخا ء احسج دمحم نجيب نرار 5
 أوؿ Endocrinology&hematology اسخاء مججؼ دمحم ابخاىيع داود 6

7 
 اسالـ احسج دمحم حدشيغ جسيل

Gynakology&patient 
safety&infectin control –CNS 

 ثالث
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 عجد االعحار السهاد السخاد تاجيميا اسم الصالب ـ

1- Endocrinology&hematology 
 أوؿ Endocrinology&hematology ايو الديج عبجالسعبػد ابػيػسف 8
 أوؿ Heart &chest diseases ايو جساؿ ابخاىيع يذ 9

10 
 الشوايو دمحم ابػزيج ق

Gynakology&patient 
safety&infectin control 

Endocrinology&hematology 
 أوؿ

 أوؿ Heart &chest diseases -CVS تقى حسجػ الغسخػ دمحم السديغ 11
 أوؿ Heart &chest diseases حداـ دمحم سالع الذيخ 12
 أوؿ Heart &chest diseases رحسو ايسغ عبجالسػجػد زناد 13
 أوؿ Heart &chest diseases مدعج اسساعيل الذيخرحسو  14

15 
 سييمو ايسغ محسػد الدخاوػ 

Gynakology&patient 
safety&infectin control 

 أوؿ

 أوؿ Heart &chest diseases عبجالخحسغ عادؿ عمى مشرػر 16
 أوؿ Endocrinology&hematology عبجهللا دمحم حامج دمحم  17
 أوؿ Heart &chest diseases ـعبجهللا دمحم شو حسا 18
 أوؿ Heart &chest diseases عسخ شخيف عبجالخالق العادلى 19
 ثانى Heart &chest diseases دمحم احسج حامج احسج ابػششب 20

السجيج  العديد عبجدمحم اشخؼ عبج 21
 زناتى

Heart &chest diseases أوؿ 

 أوؿ Heart &chest diseases دمحم سالع دمحم دىػس 22
 ثانى Heart &chest diseases دمحم عصيو سعج عيدػػ  23
 ثالث CNS1 دمحم مرصفى معػض ابخاىيع 24
 أوؿ Total final محسػد فييع عبجالغفار السحخوقى 25
 أوؿ Total final محسػد مختار عبجالغشى الديج 26
 ثانى Heart &chest diseases مخوه محسػد رمدػ زايج دمحم زايج 27
 ثانى Heart &chest diseases مخيع شارؽ عبجالعديد ابػزيج 28

29 
مرصفى دمحم عبج العطيع السخسى 

 ثانى Heart &chest diseases ىالؿ

 ثانى Total final مى ابػالسجج العفيفى الخفاعى 30
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 عجد االعحار السهاد السخاد تاجيميا اسم الصالب ـ

 ثالث Heart &chest diseases مى ايسغ رشاد شخيبو 31
 أوؿ Endocrinology&hematology نجػ رجب دمحم قذػه 32
 أوؿ Endocrinology&hematology نجػ سعيج احسج احسج العشانى 33
 ثانى Heart &chest diseases ياسسيغ عالء دمحم عبجهللا 34

يػسف اشخؼ ساويخس عػض  35
 ساويخس

Heart &chest diseases  
Gynakology&patient 

safety&infectin control 
 أوؿ

36 
حسػد يػسف احسج ابػالفتػح م

 الذيخ
Heart &chest diseases ثانى 

37 
 دمحم عبجالشاصخ أحسج محسػد

Gynakology&patient 
safety&infectin control 

 أوؿ

38 
 نجا دمحم سالمة عمى سالمة

Heart &chest diseases 
Endocrinology&hematology 

 ثانى

 أوؿ Heart &chest diseases اسالـ ياسخ بجر عدب بجر 39
40 

 اء خالج جالؿ ابػالعالاسس
Heart &chest diseases 

Endocrinology&hematology 
 ثانى

 الدابع Total final-CNS1-CNS2 حشيغ شػقى حدغ دمحم الحمػ 41
42 

 فاشسة سامى عبجالربػر قػره
Heart &chest diseases 

Endocrinology&hematology ثانى 

 أوؿ Heart &chest diseases دمحم جالء عبجالحسيج الديخ 43
 أوؿ Heart &chest diseases مرصفى محسػ د دمحم العجسى 44
 ثالث Total final بدسو مدعج سعج سسكو 45
 أوؿ Endocrinology&hematology اسخاء اشخؼ الجسػقى ابػ حديغ 46
 أوؿ Endocrinology&hematology اسساء احسج الديج الفقى 47
 أوؿ Endocrinology&hematology االء دمحم شحاتو ذكى سعج  48
 أوؿ Endocrinology&hematology احسج عاصع عبجالحسيج عساره 49
 أوؿ Endocrinology&hematology رزاف محسػد حدشيغ دمحم  50
 ثالث Endocrinology&hematology ساره دمحم ابخاىيع سالع عمى 51
 ثانى Endocrinology&hematology دمحم احسج حامج احسج ابػششب 52
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 عجد االعحار السهاد السخاد تاجيميا اسم الصالب ـ

 أوؿ Endocrinology&hematology دمحم اشخؼ دمحمػ اماـ 53
 ثانى Endocrinology&hematology دمحم عبجالسخضى دمحم شتات 54
 أوؿ Endocrinology&hematology مشو هللا سالع عبجالدسيع عصيو 55
 أوؿ Endocrinology&hematology مخيع احسج حدغ الجيب 56
 ثالث Endocrinology&hematology عيدىورده انػر دمحم  57

 : الخامدةػػػ الفخقة 3

1 
 أسساء عبجالشاصخ الديج السخشجؼ

Pesicatric and Plastic Surgery 
Psychiatry and neurologc 

 الثاني

 الثاني التـخ األوؿ رانيا ناصخ معخوؼ دمحم  2
 :القــــرار

 السػافقة ... ويخفع لمجامعة
  302/6/2/2222الووضوع رقن 

 2222/2223لمعػاـ الجػػامعي  الصػالبػػػػ بذػػأف الشطػخ فػي إرجػاء قيػػج وكيػل الكميػػة لذػئهف التعمػػيم والصػالب د/ أ.مػحكخة 
 وىع :وذلظ لمحزػر بعج أوقات التدجيل الخسسية 

 اسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػع ـ
 أسيل شو عيدي دمحم 1
 أمشية عبج الحافع دمحم عمى 2
 محي الجيغ األميغ عبج هللا إبخاىيع 3
 ضياء الجيغ دمحم حسج عمى 4
 الذيخ إسساعيل شيخ عػوضو دمحم 5
 :القــــرار

 السػافقة ... ويخفع لمجامعة
  602/6/2/2222الووضوع رقن 

ثاني في ػػػ بذأف فتح باب التدجيل لمسػاد االختيارية لمفرل الجراسي الوكيل الكمية لذئهف التعميم والصالب د/ أ.محكخة 
 مغ السػاد الصبية والغيخ شبية  2222/2223لمعاـ الجامعي  2+5البخنامج االساسي والسسيد 

 الصبية : السقخراتػػ 1
1- Ultrasonography 2-  Surgical intensive care  3- Echoardiography 

  Complementary and alternative medicine ػػAdvanced life support   5 ػ4

 :الغيخ شبية  لسقخراتاػػ 2
 المغة الفخندية  -3   المغة االلسانية     -2 التدػيق االلكتخونى    -1
  Hospital   managementإدارة السدتذفيات   -Medical engineering   5ىشجسة شبية   -4
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 :القــــرار

 ة ػػػػػػػػػػػػػػػػػػالسػافق
  023/6/2/2222الووضوع رقن 

ػػػ بذأف السػافقة عمى تذكيل لجاف السستحشيغ لمفخقة الخامدة لقدع مية لذئهف التعميم والصالب وكيل الكد/ أ.محكخة 
 وىع :األمخاض العربية والشفدية 

 د/ خالج  حاتع معخوؼ  0ـ0ا د/ مرصفى صالح مميظ 0ا د/ ايسغ عبج الفتاح الحجاد 0ا
 وىع :والثانية والثالثة  لمفخقة األولي وكحلظ تذكيل لجشة وضع األسئمة لقدع الباثػلػجيا

 د/أسساء جابخ عبجه دمحم0ا  ىياـ عبج الدسيع عيادد/ 0ا مشى عبج الحميع قشجيلد/ 0ا مذيخة دمحم عبج الػاحجد/ 0ا
 :القــــرار

 السػافقة 
  230/6/2/2222الووضوع رقن 

الػافجيغ الستقجميغ لمتدجيل عمى  ػػػ بذأف السػافقة عمى قبػؿ الصالبوكيل الكمية لذئهف التعميم والصالب د/ أ.محكخة 
عمى الشحػ التالي  2222/2223الفرل الجراسي الثاني بالسدتػػ االوؿ ببخنامج الصب والجخاحة الستسيد لمعاـ الجامعي 

: 
 الجشدية اسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػم ـ
 سػداني عبج السجيج دمحم عبج السجيج إبخاىيع 1
 دانيةسػ  اريج إدريذ مػسي 2
 سػدانية دعاء سامخ إسساعيل 3
 سػداني دمحم ضسخة دمحم أحسج 4
 سػداني عبج هللا أميغ كساؿ أحسج 5
 سػداني أحسج نرخ الجيغ 6
 سػدانية إبتياج حسجؼ دمحم فزل 7
 سػداني دمحم السرصفي وىيب حدب هللا دمحم 8
 سػدانية أسخار دمحم بذيخ دمحم 9
 سػداني ى ححيفة جساؿ عمى دمحم عم 12

 :القــــرار

 السػافقة ... ويخفع لمجامعة
  029/6/2/2222الووضوع رقن 

الجور  امتحاناتالسخضية والقيخية ػػػ بذأف السػافقة عمى قبػؿ األعحار وكيل الكمية لذئهف التعميم والصالب د/ أ.محكخة 
لمعاـ الجامعي  ة التكاممي والبخنامج الستسيدلمبخنامج الصب والجخاحالخابعة والثالثة و  األوؿ لمفخقة األولي والثانية

 عمى الشحػ التالي : 2222/2223
 ػػػ الفخقة األولي :2
 عجد األعحار السهاد السخاد تأجيميا اسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػم ـ
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 األوؿ Foundation (1) أحسج دمحم أحسج شمبي 1
 األوؿ Foundation (1)+ Foundation (2) أسامة أحسج فؤاد حجاج 2
 األوؿ Foundation (1) دمحم محسػد عبج الحسيج مػسي 3
 األوؿ Foundation (3)+ Foundation (2) دمحم عاشف حمسي الديج 4
 األوؿ Foundation (3) أحسج عثساف عبج السعد 5
 األوؿ Foundation (1)+ Foundation (2) زياد عاتق الفي السحسجؼ 6
 األوؿ Foundation (1)+ Foundation (2) ـ دمحمعاشف عرا 7

 : الثانيةػػػ الفخقة 2
 عجد األعحار السهاد السخاد تأجيميا اسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػم ـ

 األوؿ Respiratory سفياف دمحم فػزؼ الحساده 1
 الثالث .C.V.S أحسج مخسي حافع عبج الحسيج 2
 األوؿ .C.V.S الجيبأحسج أشخؼ دمحم  3
 األوؿ NUTRATION نػرة غازؼ الدميساف 4
 الثالث Endocrine-CNS1-CNS2 أمامة راضي عبج الخحسغ 5

 : الثالث والخابعة السدتهي ػػػ 2
 عجد األعحار السهاد السخاد تأجيميا السدتهي  اسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػم ـ

 الخابع )قيخؼ( CNS1 الثالث لأحسج دمحم أحسج إسساعي 1
 +CNS1+CNS2+Endocrine الثالث دمحم إبخاىيع عمى دمحم عمى 2

Patient safety 
 الثالث )مخضي(

 الثاني Endocrinology+Hematology الخابع أحسج حجاد عبج الدسيع الخبعي 3
 (الثالث )مخضي Heart & chest diseases الخابع عراـ دمحم الديج عبج الخازؽ  4
 الثالث )قيخؼ( Hematology الخابع دمحم عبج الدتار عصية جػيج 5
 Endocrinology+Hematology الخابع دمحم عدت عبج العطيع 6

+ Gynecology 
 الثالث )مخضي(

 الثالث )قيخؼ( CNS2 الخابع محسػد جػدة عبج السجيج حساد 7
 الثالث )قيخؼ( Heart & chest diseases الخابع دمحم الديج مرصفي نرار 8

     
 :القــــرار

 السػافقة ... ويخفع لمجامعة
  220/6/2/2222الووضوع رقن 

ػػػ بذأف الحكع الرادر مغ محكسة القزاء اإلدارؼ بالسشػفية لمصالب/ وكيل الكمية لذئهف التعميم والصالب د/ أ.محكخة 
بي بامتشاع الجية اإلدارية عغ تخفيس الخسـػ ديار مؤيج كاضع )عخاقي الجشدية( بػقف تشفيح ثع إلغاء القخار الدم

 4222دوالر أمخيكي إلى 6222الجراسية السقخرة عمى الصالب الػافجيغ السمتحقيغ ببخنامج الصب والجخاحة التكاممي مغ )



 22/2/2222األحج السهافق  السشعقجة يـه 2222/2222لمعاـ الجامعي الدادسة" الجمدة"مجمذ الكمية محزخ اجتساع 

 

22 

 
 

وذلظ باإلضافة إلى مرخوفات  18/3/2217دوالر أمخيكي( شبقا لقخار السجمذ األعمي لمجامعات الرادر بتاريخ 
 الخاص وما يتختب عمى ذلظ مغ أثار وإلداـ الجية اإلدارية بالسرخوفات . البخنامج

 :القــــرار

 السػافقة ... ويخفع لمجامعة
 

  220/6/2/2222الووضوع رقن 

 ػػػ بذأف السػافقة عمى إضافة كل مغ : إلى لجشة السشاىجوكيل الكمية لذئهف التعميم والصالب د/ أ.محكخة 
 ب وكيل الكمية لذئػف التعميع والصالب بجال مغ أ.د/ ناصخ عبج البارؼ ػػ أ.د/ دمحم الراوؼ حبي1
 ػػ ط/ دمحم الديج دمحم إبخاىيع رئيذ االتحاد بجال مغ ط/ أحسج عادؿ .2

 :القــــرار

 السػافقة
  022/6/2/2222الووضوع رقن 

الصالب/ عسخو يحيي الديج حافع  إيقاؼ قيجػػػ بذأف السػافقة عمى وكيل الكمية لذئهف التعميم والصالب د/ أ.محكخة 
سشة )وتع انتياء مجة  32وذلظ لبمػغو سغ  2222/2223والسقيج بالسدتػؼ الخابع )البخنامج الستسيد( لمعاـ الجامعي  

 االعفاء السؤقت لو(.
 :القــــرار

 السػافقة ... ويخفع لمجامعة
  022/6/2/2222الووضوع رقن 

الصالب/ أسامة أحسج حجاج والسقيج  العحر القيخؼ ػػػ بذأف السػافقة عمى م والصالب وكيل الكمية لذئهف التعميد/ أ.محكخة 
الفرل الجراسي األوؿ  F3وذلظ المتحاف مػديػؿ  2222/2223بالسدتػؼ األوؿ )البخنامج الستسيد( لمعاـ الجامعي  

 بعج دخػلو االمتحاف وحجوث ىبػط مفاجئ في الزغط وتحػيمة إلى السدتذفي .
 :رالقــــرا

 السػافقة 
 
 

 هوضوعبث شئوى هيئت التدريس: :سبدسب

  002/6/2/2222الووضوع رقن 

عمي انتجاب   29/1/2223مجمذ القدع بتاريخ  مػافقةػػ بذأف  االشعة التذخيريةعخض خصاب أ.د/ رئيذ قدم 
اسبػعيا لمعاـ الجراسي بجامعة الجلتا لسجة يػميغ  ساالستاذ بالقدع لمتجريذ لسخحمة البكالػريػ  د/اشخؼ انذ زيتهف أ.

2223. 
 القــــرار

 .. ويخفع لمجامعة .. السػافقة
  302/6/2/2222الووضوع رقن 

بقدع  األستاذ السداعج أمل أحسج عبج السقرهد سالمة/ دالسهافقة عمى تعيين ػ بذأف  محكخة شئهف ىيئة التجريذ
 .الجائسة مي قخار المجشة العمسيةبشاءا عبحات القدع والكمية  أستاذبالكمية لذغل وضيفة  شب األسخة
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 القــــرار
 .. ويخفع لمجامعة .عمي مدتػؼ األساتحة .السػافقة 

  602/6/2/2222الووضوع رقن 

القمب بقدع  األستاذ السداعج ريحاب إبخاىيم ياسين/ دالسهافقة عمى تعيين ػ بذأف  محكخة شئهف ىيئة التجريذ
 .الجائسة بشاءا عمي قخار المجشة العمسيةبحات القدع والكمية  اذأستبالكمية لذغل وضيفة واألوعية الجمػية 

 القــــرار
 .. ويخفع لمجامعة .عمي مدتػؼ األساتحة .السػافقة 

  302/6/2/2222الووضوع رقن 

األمخاض بقدع  األستاذ السداعج جيياف عمى عبج العاؿ/ دالسهافقة عمى تعيين ػ بذأف  محكخة شئهف ىيئة التجريذ
 .الجائسة بشاءا عمي قخار المجشة العمسيةبحات القدع والكمية  أستاذبالكمية لذغل وضيفة والتجرف الرجرية 

 القــــرار
 .. ويخفع لمجامعة .عمي مدتػؼ األساتحة .السػافقة 

  802/6/2/2222الووضوع رقن 

الباثػلػجيا بقدع  اعجاألستاذ السد دمحم أحسج حمهة/ دالسهافقة عمى تعيين ػ بذأف  محكخة شئهف ىيئة التجريذ
 .الجائسة بشاءا عمي قخار المجشة العمسيةبحات القدع والكمية  أستاذبالكمية لذغل وضيفة اإلكميشيكية 

 القــــرار
 .. ويخفع لمجامعة .عمي مدتػؼ األساتحة .السػافقة 

  902/6/2/2222الووضوع رقن 

الكيسياء الحيػية بقدع  السجرس ساف صالح الجين عخفاتإي/ دالسهافقة عمى تعيين ػ بذأف  محكخة شئهف ىيئة التجريذ
 .الجائسة بشاءا عمي قخار المجشة العمسيةبحات القدع والكمية مداعج  أستاذبالكمية لذغل وضيفة 
 القــــرار

 .. ويخفع لمجامعة .عمي مدتػؼ األساتحة واألساتحة السداعجيغ.السػافقة 
  022/6/2/2222الووضوع رقن 

الفارماكػلػجيا بقدع  السجرس فاشسة الجسهقي أحسج إبخاىيم/ دالسهافقة عمى تعيين ػ بذأف  ئة التجريذمحكخة شئهف ىي
 .الجائسة بشاءا عمي قخار المجشة العمسيةبحات القدع والكمية مداعج  أستاذبالكمية لذغل وضيفة اإلكميشيكية 

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

  022/6/2/2222الووضوع رقن 

الكيسياء الحيػية بقدع  السجرس ىبو فتحي عباس خزخ/ دالسهافقة عمى تعيين ػ بذأف  محكخة شئهف ىيئة التجريذ
 .الجائسة بشاءا عمي قخار المجشة العمسيةبحات القدع والكمية مداعج  أستاذبالكمية لذغل وضيفة 
 القــــرار

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

 

  022/6/2/2222الووضوع رقن 

الكيسياء الحيػية بقدع  السجرس نذهي محسهد دمحم محـخ/ دالسهافقة عمى تعيين ػ بذأف  محكخة شئهف ىيئة التجريذ
 .الجائسة العمسية بشاءا عمي قخار المجشةبحات القدع والكمية مداعج  أستاذبالكمية لذغل وضيفة 
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 القــــرار
 .. ويخفع لمجامعة .عمي مدتػؼ األساتحة واألساتحة السداعجيغ.السػافقة 

  202/6/2/2222الووضوع رقن 

شب وجخاحة العيغ بقدع  السجرس غادة زين العابجين رجب/ دالسهافقة عمى تعيين ػ بذأف  محكخة شئهف ىيئة التجريذ
 .الجائسة بشاءا عمي قخار المجشة العمسيةبحات القدع والكمية مداعج  أستاذبالكمية لذغل وضيفة 
 القــــرار

 .. ويخفع لمجامعة .عمي مدتػؼ األساتحة واألساتحة السداعجيغ.السػافقة 
  002/6/2/2222الووضوع رقن 

بقدع  السجرس السداعج / عسخ أحسج مرصفي سميسافالصبيبالسهافقة عمى تعيين ػ بذأف  محكخة شئهف ىيئة التجريذ
 .الجكتػراه عمى درجة  لحرػلو بحات القدع والكمية نطخا بالكمية لذغل وضيفة مجرسشب األشفاؿ 

 القــــرار
 .. ويخفع لمجامعة .. السػافقة

  302/6/2/2222الووضوع رقن 

شب دع بقالسجرس السداعج  / أية عبج الخازؽ حجازي الصبيبةالسهافقة عمى تعيين ػ بذأف  محكخة شئهف ىيئة التجريذ
 .الجكتػراه عمى درجة  لحرػليا بحات القدع والكمية نطخا بالكمية لذغل وضيفة مجرساألشفاؿ 

 القــــرار
 .. ويخفع لمجامعة .. السػافقة

 

  602/6/2/2222الووضوع رقن 

اعج السجرس السد / نيمة محخوس عبج الشبي الرباغالصبيبةالسهافقة عمى تعيين ػ بذأف  محكخة شئهف ىيئة التجريذ
 .الجكتػراه عمى درجة  لحرػليا بحات القدع والكمية نطخا بالكمية لذغل وضيفة مجرسشب األشفاؿ بقدع 

 القــــرار
 .. ويخفع لمجامعة .. السػافقة

  302/6/2/2222الووضوع رقن 

شب بقدع  السجرس السداعج / أميخة فتحي أحسج عمىالصبيبةالسهافقة عمى تعيين ػ بذأف  محكخة شئهف ىيئة التجريذ
 .الجكتػراه عمى درجة  لحرػليا بحات القدع والكمية نطخا بالكمية لذغل وضيفة مجرساألشفاؿ 

 القــــرار
 .. ويخفع لمجامعة .. السػافقة

 
 

  302/6/2/2222الووضوع رقن 

شب بقدع السجرس السداعج  / مي أبه اليديج مشرهرالصبيبةالسهافقة عمى تعيين ػ بذأف  محكخة شئهف ىيئة التجريذ
 .الجكتػراه عمى درجة  لحرػليا بحات القدع والكمية نطخا بالكمية لذغل وضيفة مجرساألشفاؿ 

 القــــرار
 .. ويخفع لمجامعة .. السػافقة

  902/6/2/2222الووضوع رقن 
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األشفاؿ شب بقدع السعيجة  / عمياء ربيع دمحم بيهميالصبيبةالسهافقة عمى تعيين ػ بذأف  محكخة شئهف ىيئة التجريذ
 .الساجدتيخ مغ شب السشػفية عمى درجة  لحرػليا بحات القدع والكمية نطخامداعج  بالكمية لذغل وضيفة مجرس

 القــــرار
 .. ويخفع لمجامعة .. السػافقة

  220/6/2/2222الووضوع رقن 

الباششة العامة دع بقاألستاذ  شارؽ السيجي قهرةد/ لشظخ في تججيج إعارة أ.اػ بذأف  محكخة شئهف ىيئة التجريذ
 . 29/7/2222استثشائي بعج انتياء العاـ العاشخ  بجوف مختب لمعسل بجولة الكػيت اعتبارا مغ لسجة عاـ  بالكمية

 : القــــرار

 السػافقة .. ويخفع لمجامعة .
  220/6/2/2222الووضوع رقن 

األمخاض الجمجية بقدع األستاذ السداعج  نيي دمحم داودد/ لشظخ في تججيج إعارة اػ بذأف  محكخة شئهف ىيئة التجريذ
 . 11/1/2223اعتبارا مغ  بالسسمكة العخبية الدعػديةسادس بجوف مختب لمعسل لسجة عاـ  بالكميةوالتشاسمية 

 : القــــرار

 السػافقة .. ويخفع لمجامعة .
  202/6/2/2222الووضوع رقن 

األستاذ السداعج بقدع األنف  / مجحت فتحي دمحم يهسفالشظخ في تججيج إعارة دػ بذأف  محكخة شئهف ىيئة التجريذ
 . 22/12/2222السسمكة العخبية الدعػدية اعتبارا مغ بواألذف والحشجخة بالكمية لسجة عاـ ثامغ  بجوف مختب لمعسل 

 القــــرار :

 السػافقة .. ويخفع لمجامعة .
  202/6/2/2222الووضوع رقن 

السجرس بقدع جخاحة السدالظ  خ في تججيج إعارة د/ وائل ياسين زكي خزيخالشظػ بذأف  محكخة شئهف ىيئة التجريذ
 . 8/6/2222البػلية بالكمية لسجة عاـ الثاني عذخ  بجوف مختب لمعسل بجامعة فخايبػرج بألسانيا اعتبارا مغ 

 القــــرار :

 السػافقة .. ويخفع لمجامعة .
 
 

  002/6/2/2222الووضوع رقن 

 Anatomicع الباثػلػجيا ػػػ بذأف تغييخ مدسي التخرز إلى الباثػلػجيا التذخيحية عخض خصاب أ.د/ رئيذ قد

Pathology  .أسػة بالقخار الرادر بجامعة القاىخة وأف ىحا السدسي الستفق عميو عالسيا 
 القــــرار :

 السػافقة .. ويخفع لمجامعة .
  302/6/2/2222الووضوع رقن 

السجرس بقدع شب األسخة  مخوة دمحم محسهد محدبلشطخ في مشح إعارة لمجكتػرة/ اػ بذأف  محكخة شئهف ىيئة التجريذ
 لمعاـ األوؿ بجوف مختب لمعسل بالدعػدية اعتبارا مغ تاريخ قياميا بيا .

 القــــرار :

 السػافقة .. ويخفع لمجامعة .
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  602/6/2/2222الووضوع رقن 

مػافقة مجمذ القدع بالتفػيس عمى اإلجازة الخاصة أف ػ بذعخض خصاب أ.د/ رئيذ قدم القمب واألوعية الجمهية 
لسجة ثالثة أشيخ وذلظ لديارة مدتذفي السمظ فيرل التخرري ومخكد  األستاذ بالقدع  / وليج عبجه إبخاىيم حامجأ.د

 .األبحاث بججة بالسسمكة العخبية الدعػدية وذلظ مغ تاريخ قيامة بيا
 القــــرار :

 .السػافقة .. ويخفع لمجامعة 
  302/6/2/2222الووضوع رقن 

عساد / د انتجابمػافقة مجمذ القدع بالتفػيس عمى ػ بذأف  الفارماكهلهجيا اإلكميشيكيةعخض خصاب أ.د/ رئيذ قدم 
لمعاـ الجامعي  االكاديسي جامعة السشرػرة بػاقع يػميغ أسبػعيا لمتـخ الثانيإلى  بالقدع السجرس متهلي الحشاوي 

2222/2223 . 
 ر :القــــرا

 السػافقة .. ويخفع لمجامعة .
 

 : هوضوعبث العالقبث الثقبفيت :سببعب 

  302/6/2/2222الووضوع رقن 

األستاذ السداعج بقدع  وائل عباس بحبحف السػافقة عمى سفخ د/ ػ بذأمحكخة أ.د/ وكيل الكمية لمجراسات العميا والبحهث 
سشعقج بسجيشة دبي باإلمارات العخبية الستحجة في الفتخة مغ شب األشفاؿ لحزػر مؤتسخ القسة الدابع لصب األشفاؿ وال

 .وذلظ عمى نفقتو الخاصة 2223مارس  19حتى  17
 القــــرار :

 السػافقة .. ويخفع لمجامعة .
 
 

  902/6/2/2222الووضوع رقن 

ـ اليمباوؼ األستاذ بقدع ف السػافقة عمى سفخ أ.د/ رنا حمسي إماػ بذأمحكخة أ.د/ وكيل الكمية لمجراسات العميا والبحهث 
األمخاض الرجرية والتجرف لحزػر السؤتسخ الجولي األوربي ألمخاض الشػـ والتشفذ في بخاغ )التذيظ( وذلظ في الفتخة 

 وذلظ عمى نفقتيا الخاصة حيث يػجج ليا بحث مقبػؿ بالسؤتسخ . 2223إبخيل  22حتى  22مغ 
 القــــرار :

 السػافقة .. ويخفع لمجامعة .
  020/6/2/2222ضوع رقن الوو

ف السػافقة عمى سفخ د/ عمياء عيجؼ عبج العديد حجخاف ػ بذأمحكخة أ.د/ وكيل الكمية لمجراسات العميا والبحهث 
السجرس بقدع شب األشفاؿ لمتجريب لسجة فرل دراسي بالػاليات الستحجة األمخيكية بحج أقري مغ ثالثة أشيخ إلى 

 عالي لسشح الجراسات العميا لمسيشييغ السسػؿ مغ الػكالة االمخيكية لمتشسية الجولية .أربعة أشيخ مغ مبادرة التعميع ال
 القــــرار :

 السػافقة .. ويخفع لمجامعة .
  020/6/2/2222الووضوع رقن 
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ع ف السػافقة عمى سفخ د/ دمحم سالمة جاد االستاذ الستفخغ بقدػ بذأمحكخة أ.د/ وكيل الكمية لمجراسات العميا والبحهث 
 التػليج وامخاض الشداء الى دولة االمارات لحزػر السؤتسخ الجولي التاسع لمجسعية الجولية لبصانة الخحع واالوراـ الميفية 

SUED عمى نفقة سيادتو الخاصة . 2223مارس  18حتى 15في الفتخة مغ 
 القــــرار :

 السػافقة .. ويخفع لمجامعة .
  002/6/2/2222الووضوع رقن 

اصة د/ شيساء الدعيج رضػاف الشيغ  ف تغييخ مدسي اإلجازة الخػ بذأوكيل الكمية لمجراسات العميا والبحهث محكخة أ.د/ 
السجرس السداعج بقدع األمخاض الجمجية والتشاسمية مغ رعاية شفل بالخارج إلى أجازه ميسة عمسية بالخارج عمى نفقتيا 

 . 1/5/2223الستحجة البخيصانية وذلظ لسجة عاـ اعتبارا مغ  الذخرية بالسدتذفي الجامعي بجامعة نػتشجياـ بالسسمكة
 القــــرار :

 السػافقة .. ويخفع لمجامعة .
  200/6/2/2222الووضوع رقن 

ف السػافقة عمى قبػؿ االعتحار السقجـ مغ أ.د/ سػزاف أحسج ػ بذأمحكخة أ.د/ وكيل الكمية لمجراسات العميا والبحهث 
األوراـ والصب الشػوؼ عغ الدفخ إلى  لشجف ػػػ السسمكة الستحجة لمتجريب عمى الخعاية الحدشيغ األستاذ بقدع عالج 

وذلظ عمى السشحة السجعػمة مغ الجسعية األوربية لألوراـ  2223مارس  5فبخايخ إلى  5التمصيفية في الفتخة مغ 
 لدفخ لعجة أشيخ  .  ( نطخا لطخوؼ مخض الػالجتيا وتكخار دخػليا إلى السدتذفي مع تأجيل اESMOالصبية)

 القــــرار :

 السػافقة .. ويخفع لمجامعة .
  000/6/2/2222الووضوع رقن 

ف قخار الديج الجكتػر/ رئيذ مجمذ الػزراء بتخشيج االنفاؽ العاـ ػ بذأمحكخة أ.د/ وكيل الكمية لمجراسات العميا والبحهث 
 ة االقترادية في ضل األزمة االقترادية الحالية. بالجيات الجاخمة في السػازنة العامة لمجولة والييئات العام

 القــــرار :

 أحيط السجمذ عمسا
  300/6/2/2222الووضوع رقن 

ف عخض التقخيخ السقجـ مغ مشدق االتفاقية أ.د/ جعفخ دمحم عبج ػ بذأمحكخة أ.د/وكيل الكمية لمجراسات العميا والبحهث 
السجتسع عمى لجشة العالقات الثقافية إلبخاز مجؼ استفادة الجامعة  الخسػؿ األستاذ الستفخغ بقدع الرحة العامة وشب

 مغ ىحه االتفاقية .  
 القــــرار :

 أحيط السجمذ عمسا
  600/6/2/2222الووضوع رقن 

ف تقجيع الذكخ والتقجيخ لسجمذ قدع الصب الصبيعي والتأىيل ػ بذأمحكخة أ.د/ وكيل الكمية لمجراسات العميا والبحهث 
 لتعاوف السثسخ البشاء وذلظ مغ خالؿ اخصار إدارة العالقات الثقافية بسيعاد انعقاد السؤتسخ الدشػؼ.عمى حدغ ا

 القــــرار :

 أحيط السجمذ عمسا
  300/6/2/2222الووضوع رقن 
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شف انتياء االجازة الجراسية الخاصة بالصبيب/ ىيثع دمحم عاػ بذأف  محكخة أ.د/ وكيل الكمية لمجراسات العميا والبحهث
 ولع يدتمع العسل حتى األف . 17/7/2222خ يسميساف مجرس مداعج بقدع الجخاحة العامة  قج انتيت بتار 

 القــــرار :

 . يعاد إنحاره لمسخة الثالثة
 

 :ثبهٌب : هوضوعبث البحوث العلويت 
  300/6/2/2222الووضوع رقن 

البخوتػكػالت السقجمة مغ الدادة األشباء الستقجميغ  مخاجعة ػ بذأفأ.د/ وكيل الكمية لمجراسات العميا والبحهث محكخة 
( بخوتهكهؿ ماجدتيخ ودكتهراه مع 33تست السهافقة عمى )لمتدجيل بالجراسات العميا مغ قبل لجشة السبادغ والقيع 

 ( بخوتهكهؿ ماجدتيخ .0تعجيل لعجد )
 القــــرار :

 أحيط السجمذ عمسا
  900/6/2/2222الووضوع رقن 

السهافقة عمى تدجيل االبحاث العمسية السقجمة من أعزاء  ػ بذأفيل الكمية لمجراسات العميا والبحهث أ.د/ وكمحكخة 
 ىيئة التجريذ عمى الشحه التالي:

 عجد األبحاث الجرجة القدم االسػػػػػم ـ

 1 أستاذ مداعج التػليج وأمخاض الشداء د/دمحم الدباعي عشتخ أبػ العشيغ 1
 3 أستاذ مداعج الجخاحة العامة يبد/يحيي دمحم عبجه الخص 2
 1 أستاذ مداعج التػليج وأمخاض الشداء د/ أحسج دمحم نػفل 3
 1 مجرس التػليج وأمخاض الشداء د/ دمحم أحسج دمحم الشجار 4
 3 مجرس التخجيخ والعشاية السخكدة د/ وفيو رمزاف ميجؼ 5
 1 مجرس جخاحة السخ واألعراب د/ ىاني دمحم الخػلي 6
 1 أستاذ مداعج التػليج وأمخاض الشداء بج الحديب صالح سعجد/ع 7
 1 أستاذ مداعج الباثػلػجيا اإلكميشيكية د/ جيياف عبج الفتاح تػفيق 8
 2 أستاذ مداعج الباثػلػجيا اإلكميشيكية د/ ريع محدغ الخػلي 9
 3 أستاذ مداعج الصب الذخعي والدسـػ د/ أميخة دمحم محسػد الرعيجؼ 12
 3 مجرس الفديػلػجيا الصبية حسج دمحم دمحم جعفخد/ أ 11
 1 مجرس التخجيخ والعشاية السخكدة د/ أسساء دمحم حسدة صجقي 12
 3 أستاذ مداعج الباثػلػجيا اإلكميشيكية د/ بالؿ عبج السحدغ عبج السؤمغ 13
 1 أستاذ مداعج التػليج وأمخاض الشداء د/ ىبو فخج دمحم سالمة 14
 2 أستاذ مداعج األمخاض الستػششة لجدارةد/ أحسج رجب ا 15
 1 مجرس  جخاحة العطاـ د/ أحسج عبج السشعع عمى دويجار 16
 5 مجرس التخجيخ والعشاية السخكدة د/نيفيغ مرصفي سميساف 17
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 3 مجرس جخاحة السخ واألعراب د/ أحسج جبخؼ الشجار 18
 3 مجرس التخجيخ والعشاية السخكدة د/أسساء إسساعيل دمحم سالمة 19
 1 مجرس الصب الصبيعي والتأىيل إيساف عبج العديد عمى جمبط د/ 22
 2 مجرس جخاحة السخ واألعراب د/ سعيج إسساعيل االماـ 21
 2 أستاذ مداعج التػليج وأمخاض الشداء د/ ىذاـ عمى عسار 22
 1 أستاذ مداعج الباثػلػجيا اإلكميشيكية د/ أميخة دمحم فؤاد شحاتو 23
 1 أستاذ مداعج شب األشفاؿ جػاف يدخؼ كامل صالحد/ ن 24
 3 أستاذ مداعج التػليج وأمخاض الشداء د/ عبج الحسيج عراـ عبجالحسيج 25
 5 مجرس شب األشفاؿ د/ عمياء عيجؼ عبج العديد 26
 2 مجرس جخاحة السخ واألعراب د/أحسج شػقي عبج العاشي عسار 27
 4 كخدس ػجيا اإلكميشيكيةالباثػل د/ إيشاس عبج السحدغ عيدي 28
 3 أستاذ مداعج التػليج وأمخاض الشداء د/ىيثع أبػ عمي حسدة 29
 5 استذارؼ مداعج شب األشفاؿ د/ حشاف مرصفي دمحم الديج 32
 1 األستاذ األمخاض الجمجية والتشاسمية أ.د/عدة جابخ فخج 31
 7 مجرس أمخاض الباششة العامة د/ مي أشخؼ كامل 32
 9 أستاذ مداعج التػليج وأمخاض الشداء الديج سميساف عصا هللا د/إيسغ 33
 8 مجرس أمخاض الباششة العامة د/ أحسج عد العخب عبج العميع 34
 6 أستاذ مداعج الجخاحة العامة  د/ أحسج جابخ التصاوؼ  35
 1 مجرس التػليج وأمخاض الشداء د/ شخيف صبحي مشذاوؼ خميفة 36
 3 أستاذ مداعج الجخاحة العامة حجاج د/ محسػد جساؿ الجيغ 37
 3 أستاذ مداعج الجخاحة العامة د/ ىادؼ صالح أبػ عاشػر 38
 5 أستاذ مداعج  التػليج وأمخاض الشداء د/ الديج أحسج عبج الكخيع الذامي 39

 القــــرار :

 السػافقة .. ويخفع لمجامعة .
  320/6/2/2222الووضوع رقن 

السهافقة عمى تدجيل األفكار البحثية العمسية السقجمة من  ػ بذأفمجراسات العميا والبحهث أ.د/ وكيل الكمية لمحكخة 
 أعزاء ىيئة التجريذ عمى الشحه التالي:

 عجد األفكار الجرجة القدم االسػػػػػم ـ
 4 مجرس باجخاحة السخ واألعر ىاني دمحم الخػليد/  1
 1 أستاذ مداعج ةالقمب واألوعية الجمػي د/دمحم يحيي عبج الخالق 2
 3 أستاذ مداعج الجخاحة العامة د/ يحيي دمحم عبجه الخصيب 3
 2 أستاذ مداعج عالج األوراـ والصب الشػوؼ  د/ الذيساء دمحم دمحم حشفي 4
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 3 أستاذ مداعج الباششة العامة د/عبجالشاصخ عبجالعاشي جاد هللا 5
 1 أستاذ مداعج الباثػلػجيا د/مشى عبج الحسيج قػرة 6
 3 أستاذ مداعج جخاحة السدالظ البػلية د/ دمحم سيج أحسج القصب عديد 7
 1 مجرس باجخاحة السخ واألعر د/ ياسخ بيجات الديدي 8
 2 مجرس عالج األوراـ والصب الشػوؼ  د/ ريياـ أحسج عبج العديد 9
 2 مجرس التخجيخ والعشاية السخكدة  د/ أمل جػدة سعفاف 12
 1 أستاذ الصب الذخعي والدسـػ يغ الفقيأ.د/ أحسج كساؿ الج 11
 1 أستاذ مداعج الكيسياء الحيػية د/ شيخيغ صبحي الديج الشيجاني 12
 2 مجرس الباششة العامة د/ إيشاس صبحي زىخاف 13
 1 مجرس الباثػلػجيا اإلكميشيكية د/ ياسسيغ أحسج حدغ صادؽ 14
 3 مجرس  التخجيخ والعشاية السخكدة د/ إسالـ دمحم الجسػقي 15
 4 مجرس التػليج وأمخاض الشداء د/ دمحم زكخيا سايخ دايخ 16
 1 أستاذ مداعج اليدتػلػجيا د/ داليا الديج الغدولي 17
 1 مجرس الكيسياء الحيػية د/ مخوة دمحم إبخاىيع دمحم 18
 1 أستاذ عالج األوراـ والصب الشػوؼ  أ.د/ دمحم أبػ الفتػح شحاتو 19
 5 أستاذ مداعج  التػليج وأمخاض الشداء يع دمحم مخسيد/ داليا إبخاى 22
 2 أستاذ مداعج جخاحة السدالظ البػلية د/ دمحم كساؿ محسػد عسخ 21
 1 مجرس شب األسخة د/ نجػؼ أحسج فخج 22
 4 مجرس جخاحة العطاـ عساد عيج العجخودؼ د/ 23
 2 ستاذ مداعجأ عالج األوراـ والصب الشػوؼ  د/ سػزؼ فػزؼ عبج الفتاح جػىخ 24
 1 أستاذ مداعج الباششة العامة د/ خالج دمحم أميغ الدرقاني 25
 1 أستاذ مداعج الباششة العامة د/ ىبو الديج قاسع 26
 1 مجرس الصب الصبيعي والتأىيل د/ جيياف دسػقي فايج 27
 5 مجرس الجخاحة العامة د/ محسػد مججؼ العباسي 28
 1 زميل ألذف والحشجخةاألنف وا د/ دمحم نعساف دمحم 29
 3 أستاذ مداعج جخاحة العطاـ د/ عسخو عبجالسخضي عمى قشجيل 32
 1 أستاذ مداعج الباثػلػجيا د/ أسساء شسذ الجيغ دمحم 31

 القــــرار :

 السػافقة .. ويخفع لمجامعة .
  320/6/2/2222الووضوع رقن 

السهافقة عمى تدجيل األبحاث العمسية الخاصة بصالب  ػ بذأفأ.د/ وكيل الكمية لمجراسات العميا والبحهث محكخة 
 الجراسات العميا لجرجتي )الساجدتيخ ػػػ الجكتهراه( عمى الشحه التالي :
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 مهافقة مجمذ القدم الجرجة التخرز االسػػػػػم ـ 

 4/12/2222 ماجدتيخ القمب واألوعية الجمػيةأمخاض  مشى جابخ مرصفي الػكيلط/  1
 28/12/2222 ماجدتيخ جخاحة السدالظ البػلية ى إبخاىيع الذياوؼ ط/ أحسج زكخيا عم 2
 3/1/2223 ماجدتيخ األمخاض الجمجية والتشاسمية ط/آيات جساؿ حذير 3
 3/1/2223 ماجدتيخ األمخاض الجمجية والتشاسمية ط/ أية عبجه أبػ أحسج 4
 22/11/2222 ماجدتيخ التػليج وأمخاض الشداء  ط/ ىشاء فايد عبجه 5
 27/11/2222 دكتػراه  الباثػلػجيا اإلكميشيكية ط/ مشى فخج دمحم سالمة 6
 26/12/2222 ماجدتيخ شب األسخة ط/ أحسج أنػر كساؿ عبج الحسيج 7
 27/11/2222 ماجدتيخ التػليج وأمخاض الشداء ط/ رشا زكي عبج العديد  8
 1/1/2223 اجدتيخم الفارماكػلػجيا اإلكميشيكية ط/شيساء دمحم عبج الفزيل الخػلي 9
 3/1/2223 ماجدتيخ شب األشفاؿ ط/ ريياـ عبج الدالـ الكػمي 12
 5/2/2223 ماجدتيخ شب السشاشق الحارة وصحتيا ط/دمحم عبجالشبي دمحم عبج الخحسغ 11
 5/2/2223 ماجدتيخ أمخاض الباششة العامة  ميخائيل لصفي سيجىع يفط/ في 12
 5/2/2223 دكتػراه  اششة العامةأمخاض الب غادة حسجؼ عقل زيجط/ 13
 5/2/2223 دكتػراه  التخجيخوالعشايةالسخكدة وعالج االلع مخوة عبج السشعع عبج هللا محسػد ط/ 14
 5/2/2223 ماجدتيخ أمخاض القمب واألوعية الجمػية مرصفي أحسج دمحم عمى  ط/ 15
 29/1/2223 دكتػراه  الجخاحة العامة أحسج دمحم نجيب ط/ 16
 5/2/2223 ماجدتيخ أمخاض القمب و األوعية الجمػية بج الخحسغ عسخ عبج الخحسغع ط/ 17
 5/2/2223 ماجدتيخ أمخاض الباششة العامة دمحم حامج عبج السجيج السكاوؼ ط/ 18
 5/2/2223 ماجدتيخ أمخاض الباششة العامة  دمحم أحسج أحسج الجشجؼ ط/ 19
 29/1/2223 ماجدتيخ الجخاحة العامة أحسج عادؿ أحسج الذيخ  ط/ 22
 5/2/2223 ماجدتيخ الفارماكػلػجيا اإلكميشيكية أحالـ عمػاني عبج الشبي عمػاني ط/ 21
 5/2/2223 ماجدتيخ الفارماكػلػجيا اإلكميشيكية ط/أية جساؿ الجيغ أبػ العيشيغ حذاد 22
 5/2/2223 دكتػراه  الفارماكػلػجيا اإلكميشيكية ط/دعاء زغمػؿ دمحم شبل 23
 31/1/2223 دكتػراه  شب األشفاؿ ط/رانيا خزخؼ شو عالـ 24
 31/1/2223 دكتػراه  شب األشفاؿ ط/والء دمحم نبيل إبخاىيع 25
 29/1/2223 ماجدتيخ األشعة التذخيرية ط/ أماني فخحات عبج القادر دمحم 26
 5/2/2223 دكتػراه  األمخاض العربية والصب الشفدي ط/ فاشسة أحسج عبج الفتاح الديج 27
 5/2/2223 ماجدتيخ شب األشفاؿ ط/ سارة أحسج عبج القادر الذيابي 28
ط/ أحسج مججؼ عبج الجػاد  29

 إسساعيل
 29/1/2223 ماجدتيخ الجخاحة العامة 
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 25/1/2223 دكتػراه  جخاحة السدالظ البػلية ط/ إبخاىيع مػافي جسعو عصػية  32
 القــــرار :

 السػافقة .. ويخفع لمجامعة .
  230/6/2/2222ضوع رقن الوو

 األستاذ السداعج السهافقة عمى تخشيح د/ نجهاف يدخي صالح ػ بذأفأ.د/ وكيل الكمية لمجراسات العميا والبحهث محكخة 
 بقدع شب األشفاؿ لمحرػؿ عمى مكافاة الشذخ العمسي .

 القــــرار :

 السػافقة .. ويخفع لمجامعة .
  203/6/2/2222الووضوع رقن 

تدجيل األبحاث العمسية السذتقة مغ رسائل العمسية لصالب ػ بذأف  وكيل الكمية لمجراسات العميا والبحهث محكخة أ.د/
مغ قبل لجشة القيع والسبادغ وأخالقيات البحث العمسي  IRB... وقخار المجشة : لمحرػؿ عمى ورقة الجراسات العميا 

 لألبحاث العمسية السذتقة مغ رسائل يجب إحزار : 
 . قة القدع العمسي عمى تدجيل البحث السذتق مغ الخسالةػػ مػاف1
 ػػ استسارة نذخ .4  ػػػ ندخة الخسالة السذتق مشيا.3  ػػ ندخة البحث السصمػب نذخة .2

 القــــرار :

 السػافقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة
  030/6/2/2222الووضوع رقن 

األستاذ السداعج   إضافة د/ عال أحسج البكخؼ  عمى أف السػافقةػ بذ محكخة أ.د/ وكيل الكمية لمجراسات العميا والبحهث
 بقدع األمخاض الجمجية والتشاسمية عمى البحث السشبثق مغ رسالة الصبيبة/ مشو عبج السشعع عبج السشرف .

 القــــرار :

 السػافقة .. ويخفع لمجامعة .
  303/6/2/2222الووضوع رقن 

 إضافة كل مغ : عمى ػ بذأف السػافقة ميا والبحهثمحكخة أ.د/ وكيل الكمية لمجراسات الع
 األستاذ السداعج  بقدع الباششة العامة    ػػػ د/ عالء عفت عبج الحسيج1
 السجرس  بقدع الباششة العامة   ػػػ د/ دعاء دمحم عبج الرسج الذامي2

 عمى البحث السشبثق مغ رسالة الصبيبة/ رحسة عبج الشاصخ عبج الدالـ .
 القــــرار :

 السػافقة .. ويخفع لمجامعة .
  603/6/2/2222الووضوع رقن 

إضافة د/ ىاني عبج البارؼ عبج العديد السجرس   عمى ػ بذأف السػافقة محكخة أ.د/ وكيل الكمية لمجراسات العميا والبحهث
 بقدع الباششة العامة عمى البحث السشبثق مغ رسالة الصبيبة/ رضػؼ عراـ ىيكل .

 القــــرار :

 افقة .. ويخفع لمجامعة .السػ 
  303/6/2/2222الووضوع رقن 
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إضافة د/ دعاء دمحم عبج الرسج الذامي السجرس   عمى ػ بذأف السػافقة محكخة أ.د/ وكيل الكمية لمجراسات العميا والبحهث
 بقدع الباششة العامة عمى البحث السشبثق مغ رسالة الصبيب/ أسامة سعيج حديغ أبػ العال .

 القــــرار :

 السػافقة .. ويخفع لمجامعة .
  303/6/2/2222الووضوع رقن 

السػافقة عمى رفع بعس أسساء السذاركيغ في فكخة البحث ػ بذأف  محكخة أ.د/ وكيل الكمية لمجراسات العميا والبحهث
ػػػ د/ دمحم إبخاىيع 2ػػ د/ ىذاـ دمحم أبػ الغار  1الخاصة أ.د/ دمحم رزؽ الديج سميساف أستاذ بقدع الكيسياء الحيػية وىع : 

 ػػػ د/ ىبو دمحم عبج هللا  مجرسيغ بقدع شب األشفاؿ وذلظ لعجـ الحاجة إلييع .3  غخيب
ػػ د/ أحسج مرصفي 2ػػػ د/نيمة دمحم سعيج عبج اليادؼ أستاذ مداعج بقدع شب األشفاؿ 1وإضافة مذاركيغ ججد وىع: 

 . اليػارؼ مجرس بقدع شب األشفاؿ وذلظ لحاجة البحث إلييع
 

 القــــرار :

 السػافقة .. ويخفع لمجامعة .
  903/6/2/2222الووضوع رقن 

 السجرس دمحم كساؿ مرصفي مدخجةالسهافقة عمى تخشيح د/  ػ بذأفأ.د/ وكيل الكمية لمجراسات العميا والبحهث محكخة 
 لمحرػؿ عمى مكافاة الشذخ العمسي . جخاحة العطاـبقدع 

 القــــرار :

 ع لمجامعة .السػافقة .. ويخف
  620/6/2/2222الووضوع رقن 

نجهي محسهد / الصبيبة تعجيل عشهاف البحثالسهافقة عمى  ػ بذأفأ.د/ وكيل الكمية لمجراسات العميا والبحهث محكخة 
 . الذخعي والدسـػ اإلكميشيكيةصب البقدع  السجرسحبيب 

 القــــرار :

 السػافقة .. ويخفع لمجامعة .
  620/6/2/2222الووضوع رقن 

السهافقة عمى إنياء الجراسة الخاصة بقدم الباششة العامة  ػ بذأفأ.د/ وكيل الكمية لمجراسات العميا والبحهث محكخة 
 . بشاء عمى الصمب السقجـ أ.د/ نبيل الكفخاوؼ األستاذ بالقدع  PEACE-studyبعشػاف: 

 :القــــرار

 ةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالسػافق
 

 راسبث العليب :تبسعب : هوضوعبث الد

  260/6/2/2222الووضوع رقن 

( دبمػـ وماجدتيخ 31لعجد ) مج فتخة الجراسةالسػافقة عمى  محكخة أ.د/ وكيل الكمية لمجراسات العميا والبحهث ػ بذأف
 .تخررات مختمفة ودكتػراه 

 :القــــرار

  ع لمجامعةعمى الشحػ التالي :  ... ويخف لسجة عاـ آخخ مج فتخة الجراسةالسػافقة عمى 
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 دبمـػ أمخاض القمب واألوعية الجمػية  دمحم محسػد دمحم الدمدمي ػ ط/1
 دبمـػ أمخاض القمب واألوعية الجمػية   دمحم الدعيج ابخاىيع باز ػ ط/2
 دبمـػ أمخاض الباششة العامة    سػزاف فػزؼ سالع ػ ط/3
 حشجخةماجدتيخ جخاحة االنف واالذف وال   مرصفى عبج الجػاد دمحم ػ ط/4
 ماجدتيخ التػليج وأمخاض الشداء   احسج حمسي دمحم داود ػ ط/5
 ماجدتيخ شب السشاشق الحارة   مشاؿ احسج دمحم قذيصة ػ ط/6
 ماجدتيخ أمخاض الباششة العامة  دمحم حامج عبج السجيج مكاوؼ  ػ ط/7
 ماجدتيخ شب األشفاؿ   سساح عادؿ محسػد جبخيل ػ ط/8
 ماجدتيخ شب الرشاعات والرحة السيشية   ؼ احسج صالح الجيغ فػز  ػ ط/9

 ماجدتيخ الجخاحة العامة   محسػد حديغ سعج غشيع ػ ط/12
 ماجدتيخ جخاحة العطاـ   اشخؼ صابخ دمحم احسج ػ ط/11
 )عاميغ(  ماجدتيخ جخاحة العطاـ   دمحم الديج فيسي عػض ػ ط/12
 التشاسميةماجدتيخ األمخاض الجمجية و   ايساف عادؿ دمحم سميساف ػ ط/13
 ماجدتيخ التذخيح وعمع االجشة   ياسسيغ نبيل عمي صالح ػ ط/14
 ماجدتيخ االشعة التذخيرية   رحاب عبج السحدغ الديج ػ ط/15
 ماجدتيخ االشعة التذخيرية  وفاء عمي عبج العطيع القاضي ػ ط/16
 ماجدتيخ أمخاض القمب واألوعية الجمػية  مشى جابخ مرصفى الػكيل ػ ط/17
 ماجدتيخ أمخاض القمب واألوعية الجمػية   عساد محسػد الديج العقجة /ػ ط18
 ماجدتيخ أمخاض القمب واألوعية الجمػية  مرصفى دمحم محسػد حخحر ػ ط/19
 ماجدتيخ أمخاض القمب واألوعية الجمػية   اسالـ سعيج جاد الذحشة ػ ط/22
 ة الجمػيةماجدتيخ أمخاض القمب واألوعي  محسػد جساؿ دمحم دمحم ػ ط/21
 ماجدتيخ أمخاض القمب واألوعية الجمػية  دمحم يػسف يحي احسج تخؾ ػ ط/22
 ماجدتيخ أمخاض القمب واألوعية الجمػية   دمحم رافت الجيب ػ ط/23
 دبمـػ أمخاض الباششة العامة  اميخة اسساعيل احسج عبج الخحيع ػ ط/24
 شب األشفاؿ دبمػـ  امشية دمحم حسجؼ عبج العاؿ ػ ط/25
 دبمػـ شب األشفاؿ   اماني جساؿ محسػد ػ ط/26
 ماجدتيخ شب األشفاؿ  عمياء جساؿ عبج الحسيج شعيسو ػ ط/27
 دبمـػ االمخاض الشفدية والعربية   احسج فتحي حبيب ػ ط/28
 دتيخ األمخاض الجمجية والتشاسميةماج   ايشاس ربيع دمحم عبيج ػ ط/29
 خاض الباششة العامةماجدتيخ أم  رضػؼ عراـ عباس ىيكل ػ ط/32
 ماجدتيخ شب األشفاؿ  سساح عادؿ محسػد جبخيل ػ ط/31

  206/6/2/2222الووضوع رقن 
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( درجة دبمػـ وماجدتيخ 18لعجد ) إيقاؼ القيجػ بذأف السػافقة عمى  محكخة أ.د/ وكيل الكمية لمجراسات العميا والبحهث
 ودكتػراه تخررات مختمفة .

 :القــــرار

  عمى الشحػ التالي: ... ويخفع لمجامعة اؼ القيجالسهافقة عمى إيق

 بأثخ رجعي       1/4/2217مغ يغلسجة عام    االمخاض الجمجية والتشاسمية دبمـػ ميا عبج الخحيع سيج عبج الخحيعػػ ط/1
 يبأثخ رجع          1/12/2215مغ أعػاـثالثة لسجة     ماجدتيخ الباششة العامة  دمحم حامج عبج السجيجػػ ط/2
 لطخوؼ خاصة           1/4/2223مغ يغلسجة عام     ماجدتيخ التذخيح واالجشة مي حدغ ابخاىيع عصيةػػ ط/3
 بأثخ رجعي               1/4/2221مغ يغلسجة عام     ماجدتيخ شب وجخاحة العيغ  اماني مججؼ دمحمػػ ط/4
 بأثخ رجعي               1/12/2222مغ لسجة عاـ     ماجدتيخ شب وجخاحة العيغ  شيساء سعيج احسج ػػ ط/5
 بأثخ رجعي          1/12/2219أعػاـ مغثالثة لسجة   أمخاض القمب واألوعية الجمػيةماجدتيخ مشى جابخ مرصفى الػكيل  ػػ ط/6
 جعيبأثخ ر                1/4/2216مغ يغلسجة عام    ماجدتيخ جخاحة السدالظ البػلية احسج زكخيا عمى ابخاىيعػػ ط/7
 بأثخ رجعي            1/4/2213اـ مغػ عأ أربعة لسجة       دبمـػ الباششة العامة  مشار احسج مرصفىػػ ط/8
 بأثخ رجعي              1/12/2214مغ يغلسجة عام     دبمـػ جخاحة العطاـ العيغ الديج سعيج دمحم زىخافػػ ط/9

 بأثخ رجعي               1/12/2222لسجة عاـ مغ     ـدبمـػ الصب الذخعي والدسػ  ليمى جساؿ دمحم دمحمػػ ط/12
 بأثخ رجعي               1/12/2219لسجة عاـ مغ    ماجدتيخ الباثػلػجيا االكميشيكية ىبو هللا بديػني دمحمػػ ط/11
 لطخوؼ خاصة        1/4/2223لسجة عاـ مغ     ماجدتيخ الباششة العامة دمحم نبيل احسج نيازؼ ػػ ط/12
 بأثخ رجعي            1/12/2221لسجة عاـ مغ      ماجدتيخ شب االشفاؿ ريياـ عبج الدالـ الكػميط/ ػػ13
  لطخوؼ خاصة         1/12/2222لسجة عاـ مغ    االمخاض الجمجية والتشاسمية ماجدتيخ ايساف بجوؼ عبج الغشيػػ ط/14

 بأثخ رجعي          1/4/2218اـ مغػ عأ ثالثة لسجة      ماجدتيخ شب السشاشق الحارة دمحم عبج القادر عمىػػ ط/15 
 لطخوؼ خاصة          1/12/2222لسجة عاـ مغ    االمخاض الجمجية والتشاسمية ماجدتيخ  ايشاس ربيع دمحمػػ ط/16
 بأثخ رجعي           1/4/2222مغ يغلسجة عام    األشعة التذخيرية ماجدتيخ  مياب دمحم عبج هللا خميل ػػ ط/17
 لطخوؼ خاصة  1/4/2222لسجة عاـ مغ    االمخاض الجمجية والتشاسمية ماجدتيخ  سالي عاشف أحسج رأفت  ػػ ط/18

  006/6/2/2222الووضوع رقن 

الصبيبة/ نجؼ خالج عبج هللا ماجدتيخ  إلغاء القيجالسهافقة عمى  ػ بذأفمحكخة أ.د/ وكيل الكمية لمجراسات العميا والبحهث 
 وذلظ لطخوؼ شارئة . والشفديو األمخاض العربية 

  :ـرارـالقــ

   .. ويخفع لمجامعة.. السػافقة
  306/6/2/2222الووضوع رقن 

الصبيػب/ إبػخاىيع عمػى حدػيغ عمػى  نقػل القيػجالسهافقػة عمػى  ػػ بذػأفمحكخة أ.د/ وكيل الكميػة لمجراسػات العميػا والبحػهث 
 عصا ماجدتيخ جخاحة العطاـ مغ شب السشػفية إلى شب حمػاف .

  :ـرارـالقــ

 . ويخفع لمجامعة.. السػافقة
  606/6/2/2222الووضوع رقن 

الصبيبػة/ إسػالـ أحسػج فخحػات  نقػل القيػجالسهافقػة عمػى عػجـ  ػػ بذػأفمحكخة أ.د/ وكيل الكميػة لمجراسػات العميػا والبحػهث 
 دكتػراه التػليج وأمخاض الشداء مغ شب السشػفية إلى شب األزىخ بشات .
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  :ـرارـالقــ

 . ويخفع لمجامعة.. ػافقةالس
  306/6/2/2222الووضوع رقن 

( درجة ماجدتيخ 7لعجد )السهافقة عمى تعجيل لجشة اإلشخاؼ  ػ بذأفمحكخة أ.د/ وكيل الكمية لمجراسات العميا والبحهث 
 ودكتػراه تخررات مختمفة .

 
  :ـرارـالقــ

   جامعةعمى الشحػ التالي.. ويخفع لم تعجيل لجشة اإلشخاؼالسػافقة عمى 
  الفديهلهجيا اإلكميشيكيةماجدتيخ   ديشا فتحي سميساف قاسم ػ ط/2

   )لػفاتو(   األستاذ بقدع الفديػلػجيا  بخفع اسع أ.د/ جخجذ صبخؼ يػسف حشا
  األستاذ السداعج وقائع بعسل رئيذ قدع الفديػلػجيا  وإضافة د/ صفاء دمحم القصب صالح

  اجدتيخ التخجيخ والعشاية السخكدة وعالج االلمم أحسج عبج الدتار عصية دمحم ػ ط/2
  )لدفخه لمخارج( األستاذ السداعج بقدع التخجيخ والعشاية السخكدة بخفع اسع د/ عبج العطيع عبج الحسيج البكخؼ 

  األستاذ السداعج بقدع التخجيخ والعشاية السخكدة  وإضافة د/ دمحم عبج الخحسغ سالع
  ماجدتيخ شب الحاالت الحخجة خاىيمإسالـ رشجي عبج الشبي إب ػ ط/2

  )لدفخه لمخارج( األستاذ السداعج بقدع التخجيخ والعشاية السخكدة بخفع اسع د/ عبج العطيع عبج الحسيج البكخؼ 
 األستاذ السداعج بقدع التخجيخ والعشاية السخكدة   وإضافة د/ نجػؼ دمحم ضحا

  لك البهليةماجدتيخ جخاحة السدا  دمحم زغمهؿ عبج الهىاب ػ ط/4
 األستاذ بقدع جخاحة السدالظ البػلية )سفخ السذخؼ الخئيدي لمخارج(.        بخفع اسع أ.د/ دمحم مخزوؽ عبج هللا

  األستاذ بقدع جخاحة السدالظ البػلية .  وإضافة أ.د/ سمصاف دمحم سمصاف
  ماجدتيخ أمخاض الباششة العامة  أحسج عثساف أمين شمعات ػ ط/5

 السجرس بقدع الباثػلػجيا اإلكميشيكية ) العتحار السذخؼ(.        دمحم جساؿ الجيغ اليمباوؼ بخفع اسع د/ 
  ماجدتيخ جخاحة السدالك البهلية احسج عبج السشعم دمحم ابه زيج ػ ط/6
 السجرس بقدع جخاحة السدالظ البػلية )بشاء عمى شمب السذخؼ الخئيدي(.        د/ دمحم ابػ زيجبخفع اسع  

  بقدع جخاحة السدالظ البػلية . السداعج األستاذ  دمحم سيج احسج عديدد/ ة   وإضاف
  السجرس بقدع جخاحة السدالظ البػلية .  ود/ باىخ دمحم عبج الخؤوؼ

  ماجدتيخ الباششة العامة والء احسج عبج الدتار حذير ػ ط/7
  الخسالة اليو( .)لحاجة  السجرس بقدع الباششة العامة   إضافة   د/ احسج صابخ الغخيب

  306/6/2/2222الووضوع رقن 

( درجة 2لعجد ) مهضهع الخسالةالسهافقة عمى تعجيل  ػ بذأفمحكخة أ.د/ وكيل الكمية لمجراسات العميا والبحهث 
 ماجدتيخ ودكتػراه تخررات مختمفة .

 :القــــرار

 لمجامعة ... ويخفع عمى تعجيل مػضػع الخسالة لكل مغ عمى الشحػ التالي :السػافقة 
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  تعجيال جػىخيا   ماجدتيخ جخاحة السدالظ البػلية  ط/ دمحم زغمػؿ عبج الػىاب ػػػ 1
قيسة الترػيخ بالخنيغ السغشاشيدي متعجد السعاييخ في التقييع قبل العسميات ألوراـ السثانة ... بشاء  مهضهع الخسالة :

 عمى شمب السذخؼ .
  تعجيال جػىخيا جدتيخ شب وجخاحة العيغ  ما  ػػػ ط/ مشى عبج الحسيج أحسج الشجار 2

التي تحتػؼ عمى  NODومجاؿ بيخيغ السدتيجؼ لعائمة مدتقبالت  microRNA-135a-5pدور  مهضهع الخسالة :
 التياب في عالج الػذمة البقعية الدكخية ... بشاء عمى شمب السذخؼ . 3

  906/6/2/2222الووضوع رقن 

( 28لعجد ) تذكيل لجشة الفحز والسشاقذةػ بذأف السػافقة عمى  العميا والبحهثمحكخة أ.د/ وكيل الكمية لمجراسات 
 رسالة ماجدتيخ ودكتػراه تخررات مختمفة .

 القــــرار :

 ويخفع لمجامعةوذلك بعج قبهؿ الشذخ بالسجمة .. ليع عمى الشحػ التالي  السػافقة عمى تذكيل المجشة
 ض الجمجية والتشاسميةماجدتيخ األمخا   أية عبجه أبه أحسجػ ط/ 2

  المجشة :
 ةالسشػفيػػػػػ ةعجامبكمية الصب  ة والتشاسميةػػاألمخاض الجمجي قدعباذ أست   مرصفي أحسج ىساـد/ أ.ػ 
 السشػفيػػػػػػػػػػػػةشب  بكمية األمخاض الجمجية والتشاسمية قدعاذ مداعج بأست    وفاء أحسج شحاتود/ أ. ػ
 ةالسشػفيػػػػػػػػػػػػػػػػشب بكمية  األمخاض الجمجية والتشاسمية قدعاذ ورئيذ أست   دمحم عبج الػاحج جابخد/ أ.ػ 
 الدقازيػػػػق ةعجامبكمية الصب  ةػػػاألمخاض الجمجية والتشاسمي قدعاذ بأست   سييخ دمحم غشيسي دمحمد/ أ.ػ 

 )عمي أف يكػف األوؿ و الثاني صػت واحج( 
 جخاحة السدالك البهليةه دكتهرا  إبخاىيم مهافى جسعو عصهيوػ ط/ 2

  المجشة :
 ةالسشػفي ةعجامبكمية الصب  جخاحة السدالظ البػلية قدعورئيذ اذ أست   أحسج أحسج جساؿ الجيغد/ أ.ػ 
 ةالسشػفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ةعجامبكمية الصب  جخاحة السدالظ البػلية قدعباذ أست  أسامة عبج الػىاب عبج الجػادد/ أ.ػ 
 عيغ شسػػػػػػػػػػػػػذ ةعجامبكمية الصب  جخاحة السدالظ البػلية قدعباذ أست   عسخو دمحم الرادؽ نػيخ/ دأ.ػ 
 جخاحة السدالك البهليةماجدتيخ   أحسج زكخيا عمى إبخاىيم الذياوي ػ ط/ 2

  المجشة :
 ةالسشػفي ةعمجابكمية الصب  جخاحة السدالظ البػلية قدعورئيذ اذ أست   أحسج أحسج جساؿ الجيغد/ أ.ػ 
 ةالسشػفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ةعجامبكمية الصب  جخاحة السدالظ البػلية قدعباذ أست   دمحم عبج السشعع الذاذليد/ أ.ػ 
 ششصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ةعجامبكمية الصب  جخاحة السدالظ البػلية قدعباذ أست  عبج الحسيج محسػد البيشديد/ أ.ػ 
 دكتهراه شب األشفاؿ   والء دمحم نبيل إبخاىيمػ ط/ 0

  المجشة :
 ةالسشػفي ةعجامبكمية الصب  شب األشفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ قدعباذ أست   فادؼ دمحم الجشجؼد/ أ.ػ 
 ةالسشػفي ةعجامبكمية الصب  شب األشفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ قدعمداعج باذ أست   عبج المصيف عسخ زيغد/ أ.ػ 
 ةالسشػفي ةعجامبكمية الصب  شب األشفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ قدعباذ أست    فيسية دمحم حدافد/ أ.ػ 
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 ششصػػػػػػػػػا ةعجامبكمية الصب  شب األشفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ قدعباذ أست   الج شمعت دمحم أبػ عيموخد/ أ.ػ 
 )عمي أف يكػف األوؿ و الثاني صػت واحج(

 
 دكتهراه شب األشفاؿ   رانيا خزخي شو عالـػ ط/ 3

  المجشة :
 ةالسشػفي ةعجامبكمية الصب  شب األشفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ قدعباذ أست    الجشجؼفادؼ دمحمد/ أ.ػ 
 ةالسشػفي ةعجام بسعيج الكبج القػمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي شب األشفػػػػػػػػػػػاؿ قدعباذ أست   أليف عبج الحكيع عالـد/ أ.ػ 
 ةالسشػفي ةعجامبكمية الصب  شب األشفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ قدعباذ أست    ادة دمحم السذجغد/ أ.ػ 
 ششصػػػػػػػػػا ةعجاممية الصب بك شب األشفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ قدعباذ أست   ماىخ أحسج عبج الحافعد/ أ.ػ 

 )عمي أف يكػف األوؿ و الثاني صػت واحج(
 ماجدتيخ شب األشفاؿ   ريياـ عبج الدالـ الكهميػ ط/ 6

  المجشة :
 ةالسشػفي ةعامجبكمية الصب  شب األشفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ قدعباذ أست    غادة دمحم السذجد/ أ.ػ 
 ةالسشػفي ةعجامبكمية الصب  شب األشفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ قدعباذ أست    أحسج أنػر خصابد/ أ.ػ 
 بشيػػػػػػػػػػػػػػػػا ةعجامبكمية الصب  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿشب األشفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ قدعباذ أست  عبج الحسيج صالح اليسذخؼ د/ أ.ػ 
 ماجدتيخ شب األشفاؿ  سارة أحسج عبج القادر الذيابيػ ط/ 3

  المجشة :
 ةالسشػفي ةعجامبكمية الصب  شب األشفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ قدعورئيذ اذ أست    سياـ دمحم رجبد/ أ.ػ 
 ةالسشػفي ةعجامبكمية الصب  شب األشفػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ قدعمداعج ب استذارؼ    الدسيع محسػدأسساء عبج د/ أ.ػ 
 ةالسشػفي ةعجامبكمية الصب  شب األشفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ قدعمداعج باذ أست   محسػد أحسج الحاوؼ د/ أ.ػ 
 ششصػػػػػػػػػا ةعجامبكمية الصب  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿشب األشفػػػػ قدعباذ أست   دمحم رمزاف الذشدػرؼ د/ أ.ػ 

 )عمي أف يكػف األوؿ و الثاني صػت واحج(
 ماجدتيخ أمخاض الباششة العامة   دمحم أحسج أحسج الجشجيػ ط/ 3

  المجشة :
 ةالسشػفي ةعجامبكمية الصب  ػػػػػػػػػػػػػػػة العامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةالباششػػػ قدعباذ أست   إيياب أحسج عبج العاشيد/ أ.ػ 
 ةالسشػفي ةعجامبكمية الصب  الباششػػػػػػػػػػػػػػػػػػة العامػػػػػػػػػػػػة قدعمداعج ب أستاذ  عبج الشاصخ عبج العاشي جاد هللاد/ أ.ػ 
 ةالسشػفي ةعجامبكمية الصب  الباششػػػػػػػػػػػػػػػػػػة العامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة عقدباذ أست    أشخؼ غخيب ضمعد/ أ.ػ 
 بالسشػفيةالقػمي  أمخاض الكبجوالجيازاليزسي والدكخبسعيجالكبجاذأست   إيساف عبج الدسيع سميسافد/ أ.ػ 

 )عمي أف يكػف األوؿ و الثاني صػت واحج(
 ماجدتيخ أمخاض الباششة العامة  ج عبج السجيج السكاوي دمحم حامػ ط/ 9

  المجشة :
 ةالسشػفي ةعجامبكمية الصب  الباششػػػػػػػػػػػػػػػػػػة العامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة قدعباذ أست   الديج إبخاىيع الذايبد/ أ.ػ 
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 ةالسشػفي ةعجامبكمية الصب  ػػػػػػػػػػػػػػػػػة العامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةالباششػ قدعباذ أست   إيياب أحسج عبج العاشيد/ أ.ػ 
 بشيا ةعجامبكميةالصب الباششةالعامةوالكبجوالجيازاليزسي  اذأمخاضأست        أحسج دمحم حديغ دبػرد/ أ.ػ 

 

 جيا اإلكميشيكيةالفارماكهله ماجدتيخ  أية جساؿ الجين أبه العيشين حذادػ ط/ 22
  المجشة :

 ةالسشػفيةعجامبكميةالصب  اإلكميشيكيةػجياالفارماكػل قدعورئيذ اذ أست    ميا دمحم البصرد/ أ.ػ 
 ةالسشػفي ةعجامبكمية الصب  الكيسياء الحيػية الصبيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة قدعباذ أست   إيساف عبج الفتاح الديج بجرد/ أ.ػ 
 ةالسشػفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ةعجام الريجلةبكمية مداعج األدوية والدسـػ اذ أست    عالـشادؼ نجيب د/ أ.ػ 

 الفارماكهلهجيا اإلكميشيكيةماجدتيخ   أحالـ عمهاني عبج الشبي عمهانيػ ط/ 22
  المجشة :

 ةالسشػفيةعجاميةالصب بكم اإلكميشيكيةػجياالفارماكػل قدعورئيذ اذ أست    ميا دمحم البصرد/ أ.ػ 
 ةالسشػفيةعجامبكمية الصب  الكيسياء الحيػية الصبيػة قدعورئيذ اذ أست   مآثخ كامل الذافعيد/ أ.ػ 
 السشرػػػػػػػػػػػػرة ةعجامبكمية الصب  اإلكميشيكيةػجيا الفارماكػل قدعباذ أست   دمحم عيجؼ عصيةد/ أ.ػ 

 اكهلهجيا اإلكميشيكيةالفارم دكتهراه   دعاء زغمهؿ دمحم شبلػ ط/ 22
  المجشة :

 ةالسشػفيةعجامبكميةالصب  اإلكميشيكيةػجياالفارماكػل قدعورئيذ اذ أست    ميا دمحم البصرد/ أ.ػ 
 ةالسشػفيةعجامبكميةالصب األمخاض العربيةوالشفدية قدعاذورئيذ أست    رشا عمى القبانيد/ أ.ػ 
 دميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاط ةعجامبكمية الصب  اإلكميشيكيةجيا ػ الفارماكػل قدعباذ أست    دمحم ىذاـ دباد/ أ.ػ 

 ماجدتيخ أمخاض القمب واألوعية الجمهية  مشى جابخ مرصفي الهكيلػ ط/ 22
  المجشة :

 ةالسشػفي ةعجامالصب  بكمية القمب واألوعيةالجمػية قدعورئيذ اذ أست   دمحم فيسي الشعسانيد/ أ.ػ 
 ةالسشػفي ةعجامالصب  بكمية القمب واألوعية الجمػيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة قدعباذ أست    وليج عبجه حامجد/ أ.ػ 
 ةالسشػفي ةعجامالصب  بكمية القمب واألوعيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة الجمػية قدعباذ أست   غادة محسػد سمصافد/ أ.ػ 
 دميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاط ةعجامالصب  بكمية مػيةالقمب واألوعية الج قدعباذ أست    حسدة دمحم قابيلد/ أ.ػ 

 )عمي أف يكػف األوؿ و الثاني صػت واحج(
 ماجدتيخ أمخاض القمب واألوعية الجمهية  مرصفي أحسج دمحم عمىػ ط/ 20

   المجشة :
 ةالسشػفي ةعامجبكميةالصب  القمب واألوعيةالجمػية قدعمداعج باذ أست   دمحم يحيي عبج الخالقد/ أ.ػ 
 ةالسشػفيةعجامبكميةالصب  القمب واألوعية الجمػية قدعمداعج باذ أست    مخاد بذاؼ ميشاد/ أ.ػ 
 بشيػػػػػػػػػػػػػػػػػا ةعجامالصب  بكمية القمب واألوعيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة الجمػية قدعباذ أست   سعج محسػد إبخاىيع عسارد/ أ.ػ 

 ماجدتيخ الجخاحة العامة الجهاد إسساعيلأحسج مججي عبج ػ ط/ 23
   المجشة :
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 ةالسشػفي ةعجامالصب  بكمية الجخاحة العامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة قدعورئيذ اذ أست   حاتع محسػد سمصافد/ أ.ػ 
 ةالسشػفي ةعجامالصب  بكمية الجخاحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة العامة قدعمداعج باذ أست   محسػد أحسج شاىيغد/ أ.ػ 
 ةالسشػفي ةعجامالصب  بكمية الجخاحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة العامػػػػػػػػػة قدعباذ أست   محسػد عبج المصيف بيخاـد/ أ.ػ 
 بشيػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ةعجامالصب  بكمية ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةالجخاحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة العامػػػػػػػػػػػػػ قدعباذ أست   عاشف عبج الغشي يػسفد/ أ.ػ 

 )عمي أف يكػف األوؿ و الثاني صػت واحج(
 ماجدتيخ الجخاحة العامة   عادؿ أحسج الذيخأحسج ػ ط/ 26

   المجشة :
 ةالسشػفي ةعجامالصب  بكمية ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةة العامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالجخاح قدعباذ أست   شارؽ محيي الديج راجحد/ أ.ػ 
 ةالسشػفي ةعجامالصب  بكمية الجخاحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة العامة قدعمداعج باذ أست   جساؿ الجيغ حجاجمحسػد د/ أ.ػ 
 ةالسشػفي ةعجامالصب  بكمية ػػػػػػػػػػػة العامػػػػػػػػػةالجخاحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ قدعباذ أست   دمحم أشخؼ عمى بمبعد/ أ.ػ 
 بشيػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ةعجامالصب  بكمية الجخاحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة العامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة قدعباذ أست    جساؿ الديج صالحد/ أ.ػ 

 )عمي أف يكػف األوؿ و الثاني صػت واحج(
 دكتهراه أمخاض الباششة العامة   حسجي عقل زيج غادةػ ط/ 23

  المجشة :
 ةالسشػفي ةعجامبكمية الصب  الباششػػػػػػػػػػػػػػػػػػة العامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة قدعباذ أست   صبخؼ عبج هللا شعيبد/ أ.ػ 
 االسكشجرية ةعجامبكمية الصب  ػػػػة العامػػػػػػػػػػػػةالباششػػ قدعمداعج ب أستاذ   مشاؿ عبج الدتار الرخدؼد/ أ.ػ 
 ةالسشػفي ةعجامبكمية الصب  الباششػػػػػػػػػػػػػػػػػػة العامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة قدعباذ أست   سعيج سيج احسج خسيذد/ أ.ػ 
 عيغ شسذ ةعجامبكمية الصب  ػػػػػػة العامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةالباششػػػػػػػػػػػػ قدعباذ أست   حشاف حامج عبج الحسيجد/ أ.ػ 

 )عمي أف يكػف األوؿ و الثاني صػت واحج(
 دكتهراه الجخاحة العامة   أحسج دمحم نجيبػ ط/ 23

   المجشة :
 ةالسشػفي ةعجامالصب  بكمية ػػةالجخاحػػػػػة العامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ قدع ورئيذاذأست   حاتع محسػد سمصافد/ أ.ػ 
 ةالسشػفي ةعجامالصب  بكمية الجخاحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة العامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة قدعباذ أست   حداـ عبج القادر الفلد/ أ.ػ 
 ةالسشػفي ةعجامالصب  بكمية ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةالجخاحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة العامػػػػػػ قدعباذ أست   دمحم صبخؼ عسارد/ أ.ػ 
 ششصػػػػػػا ةعجامالصب  بكمية الجخاحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة العامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة قدعباذ أست    حسجؼ عبج اليادؼد/ أ.ػ 

 )عمي أف يكػف األوؿ و الثاني صػت واحج( 
 دكتهراه التخجيخ والعشاية السخكدة عبج هللا محسهد مخوة عبج السشعمػ ط/ 29

   المجشة :
 ةالسشػفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػشب  بكمية التخجيخ والعشاية السخكدة قدعمداعج باذ أست    دمحم ياسخ البحارد/ أ.ػ 
 ةيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالسشػف ةعجامالصب  بكمية التخجيخ والعشاية السخكدة قدعباذ أست    صفاء دمحم ىالؿد/ أ.ػ 
 السشرػرة ةعامػػػػػػػػػػػػػػػػجالصب  بكمية التخجيخ والعشاية السخكدة قدعباذ أست   دمحم يػنذ مخاريصةد/ أ.ػ 

 ماجدتيخ أمخاض الباششة العامة  فيبي ميخائيل لصفي سيجىمػ ط/ 22
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  المجشة :
 ةالسشػفي ةعجامبكمية الصب  ػػػػػػػػة العامػػػػػػػػػػػػػةالباششػػػػػػػػػػ قدعب مداعج اذأست    عالء عفت حدغد/ أ.ػ 
 ةالسشػفي ةعجامبكمية الصب  الباششػػػػػػػػػػػػػػػػػػة العامػػػػػػػػػػػػػة قدعب مداعج اذأست   دمحم احسج عبج الحافعد/ أ.ػ 
 عيغ شسذ ةعجامبكمية الصب  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةالباششػػػػػػػػػػػػػػػػػػة العامػػػػػػػػػ قدعباذ أست   حشاف حامج عبج الحسيجد/ أ.ػ 

 ماجدتيخ األمخاض الجمجية والتشاسمية  مخوة دمحم البيي الجخوانيػ ط/ 22
  المجشة :

 ةالسشػفيػػػػػ ةعجامبكمية الصب  ة والتشاسميةػػاألمخاض الجمجي قدعباذ أست    دمحم احسج باشاد/ أ.ػ 
 السشػفيػػػػػػػػػػػػةشب  بكمية األمخاض الجمجية والتشاسمية قدعاذ ورئيذ أست   دمحم عبج الػاحج جابخد/ أ. ػ
  جامعة بشيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا صببكمية ال األمخاض الجمجية والتشاسمية قدعاذ بأست   احسج عبج الػىاب صالحد/ أ.ػ 

 ماجدتيخ شب السشاشق الحارة وصحتيا دمحم عبج الشبي دمحم عبج الخحسنػ ط/ 22
  ة :المجش

 ةالسشػفيػػػػػشب بكمية  شب السشاشق الحارة وصحتيا قدع ورئيذ اذأست    ايسغ دمحم المحمحد/ أ.ػ 
 ةالسشػفيػػػػػشب بكمية  اػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػشب السشاشق الحارة وصحتي قدعاذ بأست   عاشف ابػ الدعػد عمىد/ أ.ػ 
 الدقازيقشب بكمية  اػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػشق الحارة وصحتيشب السشا قدعاذ بأست    راشج دمحم حدغد/ أ.ػ 

 دكتهراه االمخاض الشفدية والعربية  فاشسة احسج عبج الفتاح الديجػ ط/ 22
  المجشة :

 ةالسشػفيػػػػػػػػػػػػػػػػشب بكمية  االمخاض الشفدية والعربية قدع ورئيذ اذأست    رشا عمى القبانيد/ أ.ػ 
 ةالسشػفيػػػػػػػ جامعة صببكمية ال االمخاض الشفدية والعربية قدعاذ بأست   اسساعيل االماـاكثع د/ أ.ػ 
 عيغ شسذ شببكميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة  االمخاض الشفدية والعربية قدعاذ بأست   عدة سعيج عبج الشاصخد/ أ.ػ 

 ةماجدتيخ األشعة التذخيري مياب دمحم دمحم عبج هللا خميلػ ط/ 20
  المجشة :

 ةالسشػفيػػػػػػػػػػػػػػػػجامعػػػػػػػػػة صب التذخيرية بكمية الاألشعػػػػػػػػػػػػػػػػػة  قدعب اذأست   دمحم رمزاف الخػليد/ أ.ػ 
 ةالسشػفيػػػػػػػػػػػػػػػػجامعػػػػػػػػػة صب التذخيرية بكمية الاألشعػػػػػػػػػػػػػػػػػة  قدعب اذأست    أشخؼ أنذ زيتػف د/ أ.ػ 
 ششصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاجامعػػػػػػػػػة صب التذخيرية بكمية الاألشعػػػػػػػػػػػػػػػػػة  قدعب اذأست    حدػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـ زيتػػػػػف د/ أ.ػ 

 ماجدتيخ األمخاض الجمجية والتشاسمية  عبج هللا دمحم عبج الدالـ خمفػ ط/ 23
  المجشة :

 ةالسشػفيػػػػػ ةعجامبكمية الصب  ة والتشاسميةػػاألمخاض الجمجي قدعباذ أست   ىذاـ نبيل خالج الذاميد/ أ.ػ 
 ةالسشػفيػػػػػ ةعجامبكمية الصب  ة والتشاسميةػػاألمخاض الجمجي قدعباذ أست   عدة جابخ عشتخ فخجد/ أ.ػ 
  شيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاجامعة ب صببكمية ال األمخاض الجمجية والتشاسمية قدعاذ بأست   احسج عبج الػىاب صالحد/ أ.ػ 

 دكتهراه شب األشفاؿ  رحاب جهدة دمحم عبج القادرػ ط/ 26
  المجشة :

 ةالسشػفي ةعجامبكمية الصب  شب األشفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ قدعباذ أست    فييسة دمحم حدافد/ أ.ػ 
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 ةالسشػفي ةعجامبكمية الصب  شب األشفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ قدعباذ ستأ   فادؼ دمحم الجشجؼد/ أ.ػ 
 ةالسشػفي ةعجامبكمية الصب  شب األشفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ قدعباذ أست    ميا عاشف تػفيقد/ أ.ػ 
 ششصػػػػػػػػػا ةعجامبكمية الصب  شب األشفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ قدعباذ أست    عسخو دمحم زعيخد/ أ.ػ 

 )عمي أف يكػف األوؿ و الثاني صػت واحج(
 ماجدتيخ شب وجخاحة العين   دمحم دمحم أبه الشجاػ ط/ 23

  المجشة :
 ةالسشػفي ةعجامبكمية الصب شب وجخاحػػػػػػػػػػػػػػة العيغ  قدعورئيذ اذ أست   ؼ دمحم كامل الدبكيىجد/ أ.ػ 
 ةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالسشػفي ةعجامبكمية الصب ة العيغ ػػػػػشب وجخاح قدعباذ أست    معتد فايد الراوؼ د/ أ.ػ 
 بشيا ةعجامبكمية الصب ة العيغ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوجخاحشب  قدعباذ أست   حسجؼ أحسج الجدارد/ أ.ػ 

 ماجدتيخ أمخاض الباششة العامة  رضهي عراـ عباس ىيكلػ ط/ 23
  المجشة :

 ةالسشػفي ةعجامبكمية الصب  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػةالباششػػػػػػػػػػػػػػػػػػة العامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ قدعباذ أست    أشخؼ غخيب ضمعد/ أ.ػ 
 ةالسشػفي ةعجامبكمية الصب  الباششػػػػػػػػػػػػػػػػػػة العامػػػػػػػػػػػػة قدعمداعج باذ أست  عبج الشاصخ عبج العاشي جاد هللاد/ أ.ػ 
 ةالسشػفي ةعجامبكمية الصب  ػػػػػػػػػػػػػػػػةالباششػػػػػػػػػػػػػػػػػػة العامػ قدعورئيذ اذ أست   عبج هللا عبج العديد بيشديد/ أ.ػ 
 ةالسشػفي ةعجام بسعيج الكبج القػمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي الباششػػة العامة قدعباذ أست    جساؿ بجرةد/ أ.ػ 

 )عمي أف يكػف األوؿ و الثاني صػت واحج( 
  320/6/2/2222الووضوع رقن 

شالب  (52لعجد ) تدجيل مهضهع الخسالةػ بذأف السػافقة عمى  يا والبحهثمحكخة أ.د/ وكيل الكمية لمجراسات العم
 وشالبة ماجدتيخ ودكتػراه تخررات مختمفة .

 : ـرارـالقــ

 ويخفع لمجامعة . ..السػافقة عمى تدجيل مػضػع رسالة الساجدتيخ والجكتػراه ليع عمى الشحػ التالي 
  جية والتشاسميةاألمخاض الجمماجدتيخ    آالء نديو فتحي ط/ػػػ 1

 :  الخسالة مهضهع
 في حب الذباب الذائع : دراسة إكميشيكية وجديئية . 19اتذ 

 السذخفهف : 
 السشػفيػػػػػػػػة ةعجامبكمية الصب  األمخاض الجمجية والتشاسمية قدعاذ بأست    عالء حدغ مخعيػ أ.د/ 

 السشػفيةةعجامبكميةالصب شاسميةوالتاألمخاض الجمجية قدعبأستاذمداعج    وفاء أحسج شحاتةػ   د/ 

 السشػفيػػػػػػػػػػػػػػة ةعػػػػػػػػػجامبكمية الصب الكيسياء الحيػية  قدعبأستاذ مداعج    سالي دمحم الحفشاوؼ ػ   د/ 

  األمخاض الجمجية والتشاسميةماجدتيخ    أسساء حدن عبج الجميل ط/ػػػ 2
 :  الخسالة مهضهع

 فية المػيحية : دراسة إكميشيكية وجديئية .في الرج 6بخيشد وانتخلػكيغ 
 السذخفهف : 

 السشػفيػػػة ةعػػػػػجامبكمية الصب  األمخاض الجمجية والتشاسمية قدعاذ بأست   مرصفى أحسج ىساـػ أ.د/ 
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 بالسشػفية القػميبسعيج الكبج  الكيسياء الحيػيػػػػػػػػػػػػػػػػػة قدعبأستاذ مداعج   رانيا عبج هللا عبج هللا حدشيغػ   د/ 

 

  األمخاض الجمجية والتشاسميةماجدتيخ   سارة جساؿ أحسج عبج الخالق بجرة ط/ػػػ 3
 :  الخسالة مهضهع

 انتذار األمخاض الجمجية بيغ أشفاؿ السجارس بسحافطة الجقيمية . ؿمعج
 السذخفهف : 

 السشػفيػػػة ةعػػػػػجامالصب بكمية  األمخاض الجمجية والتشاسمية قدعاذ بأست    عدة جابخ فخجػ أ.د/ 

 الرحة العامة وشب السجتسع بكمية شب السشػفية قدعبأستاذ مداعج    زيشب عبج العديد قاسسيػ   د/ 

  األمخاض الجمجية والتشاسميةماجدتيخ    ريم زاىج دمحم أحسج ط/ػػػ 4
 :  الخسالة مهضهع

 طة القاىخة .انتذار األمخاض الجمجية بيغ شمبة السجارس بسحاف ؿمعج
 السذخفهف : 

 السشػفيػػػة ةعػػػػػجامبكمية الصب  األمخاض الجمجية والتشاسمية قدعاذ بأست    عدة جابخ فخجػ أ.د/ 

 الرحة العامة وشب السجتسع بكمية شب السشػفية قدعبأستاذ مداعج    زيشب عبج العديد قاسسيػ   د/ 

  األمخاض الجمجية والتشاسميةماجدتيخ   سياـ سشهسي عبج الحسيج ط/ػػػ 5
 :  الخسالة مهضهع

 انتذار األمخاض الجمجية بيغ أشفاؿ السجارس بسحافطة السشػفية . ؿمعج
 السذخفهف : 

 السشػفيػػػة ةعػػػػػجامبكمية الصب  األمخاض الجمجية والتشاسمية قدعاذ بأست    عدة جابخ فخجػ أ.د/ 

 الرحة العامة وشب السجتسع بكمية شب السشػفية قدعبداعج أستاذ م   زيشب عبج العديد قاسسيػ   د/ 

 السشػفيػػة ةعػجامبكمية الصب  األمخاض الجمجية والتشاسمية قدعمجرس ب    مي مجحت غانعد/    

  األمخاض الجمجية والتشاسميةماجدتيخ   أريج عبج الباسط عبج الباسط ط/ػػػ 6
 :  الخسالة مهضهع

 لجمجية بيغ شمبة السجارس بسحافطة القميػبية .معجؿ انتذار األمخاض ا
 السذخفهف : 

 السشػفيػػػة ةعػػػػػجامبكمية الصب  األمخاض الجمجية والتشاسمية قدعاذ بأست    عدة جابخ فخجػ أ.د/ 

 الرحة العامة وشب السجتسع بكمية شب السشػفية قدعبأستاذ مداعج    زيشب عبج العديد قاسسيػ   د/ 

  األمخاض الجمجية والتشاسميةماجدتيخ   أحسج الديج الهرداني الشسخ ط/ػػػ 7
 :  الخسالة مهضهع

 معجؿ انتذار األمخاض الجمجية بيغ شمبة السجارس بسحافطة الغخبية .
 السذخفهف : 

 السشػفيػػػة ةعػػػػػجامبكمية الصب  األمخاض الجمجية والتشاسمية قدعاذ بأست    عدة جابخ فخجػ أ.د/ 
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 الرحة العامة وشب السجتسع بكمية شب السشػفية قدعبأستاذ مداعج    زيشب عبج العديد قاسسي/ ػ   د

 

  األمخاض الجمجية والتشاسميةماجدتيخ   الدىخاء الديج دمحم الخغي ط/ػػػ 8
 :  الخسالة مهضهع

 معجؿ انتذار األمخاض الجمجية بيغ شمبة السجارس بسحافطة اإلسكشجرية .
 السذخفهف : 

 السشػفيػػػة ةعػػػػػجامبكمية الصب  األمخاض الجمجية والتشاسمية قدعاذ بأست    عدة جابخ فخجػ أ.د/ 

 الرحة العامة وشب السجتسع بكمية شب السشػفية قدعبأستاذ مداعج    زيشب عبج العديد قاسسيػ   د/ 

  األمخاض الجمجية والتشاسميةماجدتيخ    فيبي رفعت عجيب ط/ػػػ 9
 :  الخسالة ضهعمه 

 في الرجفية المػيحية : دراسة إكميشيكية وىدتػكيسيائية مشاعية . 34وسي دؼ  311بي 
 السذخفهف : 

 السشػفيػة ةعػػػػػػػجامبكمية الصب  األمخاض الجمجية والتشاسمية قدعاذ بأست   مرصفى أحسج ىساـػ أ.د/ 

 السشػفيػػػػػػػػػػػةبكمية شب  مجية والتشاسميةاألمخاض الج قدعبأستاذ مداعج     وفاء أحسج شحاتةػ   د/ 

 السشػفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةعػػػػػػػػػػػػػجامبكمية الصب  الباثػلػجيا قدعبمجرس     نيمة مرصفي بجرػ   د/ 

 ة الجمهية القمب واألوعيأمخاض ماجدتيخ   دمحم يهسف يحي أحسج تخؾ ط/ػػػ 10
 :  الخسالة مهضهع

 وشجة قرػر الذخاييغ التاجية في السخضي السحاليغ لمقدصخة القمبية التذخيرية . 3العالقة بيغ جالكتيغ 
 السذخفهف : 

 السشػفيػػػة ةعػػػػػجامبكمية الصب  القمب واألوعية الجمػيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة قدعاذ بأست   شارؽ صالح خميلػ أ.د/ 

 السشػفيػػػة ةعػػػػػجامبكمية الصب  القمب واألوعية الجمػيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة قدعاذ بأست    يج عبجه إبخاىيعولػ أ.د/ 

 السشػفيػػػة ةعػػػػػجامبكمية الصب  القمب واألوعية الجمػيػػػػػػػػػػػػػػة قدعمجرس ب   ىشج دمحم عبجه الجيبػ   د/ 

 القمب واألوعية الجمهية أمخاض ماجدتيخ   إسالـ سعيج جاد الذحشة ط/ػػػ 11
 :  الخسالة مهضهع

وعالقتو باعتالؿ الكمية الشاتج عغ التعخض لمربغة السدتخجمة  1تعجد أشكاؿ الشيػكميتيجات لجيغ الييع أوكديجيشيد 
 في الترػيخ األشعاعي بعج عسل القدصخة القمبية .

 السذخفهف : 
 السشػفيػػػة ةعػػػػػجامبكمية الصب  ألوعية الجمػيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةالقمب وا قدعاذ بأست    محسػد كامل أحسجػ أ.د/ 

 السشػفيػػػة ةعػػػػػجامبكمية الصب  القمب واألوعية الجمػيػػػػػػػػػػػػػػة قدعمجرس ب   سػزؼ صالح الشيغػ   د/ 

 بالسشػفيػػػةبسعيج الكبج القػمي  الباثػلػجيا اإلكميشيكيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة قدعمجرس ب    ىبو دمحم عبج هللاػ   د/ 

 القمب واألوعية الجمهية أمخاض ماجدتيخ   مرصفي دمحم محسهد حخحر ط/ػػػ 12
 :  الخسالة مهضهع
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 شجة اإلصابة بقرػر الذخياف التاجي في مخضي ما قبل الدكخؼ الحيغ يخزعػف لقدصخة قمبية اختيارية .
 السذخفهف : 

 السشػفيػػػة ةعػجامبكمية الصب  القمب واألوعيةالجمػية قدعورئيذ اذأست   دمحم فيسي الشعسانيػ أ.د/ 

 السشػفيػػػة ةعػػػػػجامبكمية الصب  القمب واألوعية الجمػيػػػػػػػػػػػػػػة قدعمجرس ب  فاشسة الدىخاء عبج السشعع زيغػ   د/ 

 القمب واألوعية الجمهية أمخاض ماجدتيخ   سامي صباح عبج العاشي خميل ط/ػػػ 13
 :  الخسالة ضهعمه 

القيسة التشبؤية لسؤشخ حجع األذيغ األيسغ في تحجيج الخمل الػضيفي السدتسخ لمبصيغ األيسغ في مخضي احتذاء عزمة 
 القمب الدفمي الحاد والمحيغ يخزعػف لتجخل الذخياف التاجي بػاسصة القدصخة القمبية .

 السذخفهف : 
 السشػفيػػػة ةعػػػػػجامبكمية الصب  األوعية الجمػيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةالقمب و  قدعاذ بأست    أحسج دمحم عسارةػ أ.د/ 

 السشػفية ةعجامبكمية الصب  القمب واألوعيةالجمػية قدعاذمداعج بأست   نيفيغ إبخاىيع ساميػ   د/ 

 السشػفيػػػة ةػػػػعػجامبكمية الصب  القمب واألوعية الجمػيػػػػػػػػػػػػػػة قدعمجرس ب   أسساء عبج الكخيع قشاوؼ ػ   د/ 

 ماجدتيخ شب الرشاعات والرحة السيشية   فاشسة وصاؿ الدبخاوي  ط/ػػػ 14
 :  الخسالة مهضهع

بعس االضصخابات الرحية بيغ العامميغ في مجاؿ الخعاية الرحية السعخضيغ لمجمػتارالجىيج في مدتذفيات جامعة 
 السشػفية

 السذخفهف : 
 السشػفية ةعػػجامبكميةالصب  الرحةالعامة وشب السجتسع قدعذ باأست   جعفخ دمحم عبج الخسػؿػ أ.د/ 

 السشػفية ةعػػجامبكميةالصب  الرحةالعامة وشب السجتسع قدعاذ بأست   إيساف عبج العطيع سالعػ أ.د/ 

 السشػفيةبكمية الصب  الرحة العامة وشب السجتسع قدعاذمداعج بأست    عديدة سعج البجرؼ ػ   د/ 

 السشػفية ةعػجامبكميةالصب  الرحةالعامة وشب السجتسع قدعب مجرس    الذيخغجيخ ماىخ د/   ػ 

 ماجدتيخ الرحة العامة وشب السجتسع   إبتداـ أيسن عبج الفتاح ط/ػػػ 15
 :  الخسالة مهضهع

 .عػامل الخصػرة السختبصة بالتأخخ المغػؼ لجؼ األشفاؿ قبل سغ السجرسة الستخدديغ عمى مدتذفيات جامعة السشػفية 
 السذخفهف : 

 السشػفية ةعػػجامبكميةالصب  الرحةالعامة وشب السجتسع قدعاذ بأست   أميسة أبػ الفتح محخوسػ أ.د/ 

 السشػفية ةعػػجامبكميةالصب  الرحةالعامة وشب السجتسع قدعاذ بأست    داليا الديج دسػقيػ أ.د/ 

 السشػفيةب األنف واألذف والحشجخة  قدعاذمداعجأمخاض التخاشب بأست   إيساف عدت عبج الػاحجػ   د/ 

 السشػفية ةعػجامبكميةالصب  الرحةالعامة وشب السجتسع قدعمجرس ب  نياد بجر عبج العاشي الديجػ   د/ 

 ماجدتيخ الجخاحة العامة   أحسج عاشف دمحم الغداوي  ط/ػػػ 16
 :  الخسالة مهضهع

 الباثػلػجية في مخيس سخشاف الثجؼ .في الجـ والسؤشخات اإلكميشيكية و  CA15-3العالقة بيغ ندبة 



 22/2/2222األحج السهافق  السشعقجة يـه 2222/2222لمعاـ الجامعي الدادسة" الجمدة"مجمذ الكمية محزخ اجتساع 

 

46 

 
 

 السذخفهف : 
 السشػفية ةعػػجامبكمية الصب  الجخاحػػػػػػػػػػػػػة العامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة  قدعاذ بأست   أحسج فخج أحسج القاصجػ أ.د/ 

 السشػفية ةعػػجامبكمية الصب  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة الجخاحػػػػػػػػػػػػػة العامػػػػػػػػػػ قدعاذ بأست   دمحم صبخؼ عسارػ أ.د/ 

 السشػفية ةعػػجامبكمية الصب  الجخاحػػػػػػػػػػػػػة العامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة  قدعمجرس ب   فاشسة إبخاىيع يػسفد/   ػ 

 دكتهراه شب الصهارئ   عمى حسهدة عمى أرناؤط ط/ػػػ 17
 :  لةالخسا مهضهع

 دور السػجات فػؽ الرػتية عمى الرجر في مخضي إصابات الخئة .
 السذخفهف : 

 السشػفية ةعػػجامبكمية الصب األمخاض الرجريػػػػػػػػػة والتجرف  قدعاذ بأست   محسػد مػسي الحبذيػ أ.د/ 

 السشػفية ةعػػجامبكمية الصب  ة الجخاحػػػة العامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ قدعاذ مداعج بأست   عبج السشعع فخيج دمحمػ   د/ 

 السشػفية ةعػػجامبكمية الصب  األشعة التذخيريػػػػػػػة قدعبأستاذ مداعج    رحاب دمحم حبيبد/   ػ 

 السشػفيةبكمية شب  الجخاحة العامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة  قدعمجرس شب الصػارغ ب   دمحم فػزؼ ششصاوؼ ػ   د/ 

 دكتهراه الجخاحة العامة    دمحم عمى مخمهؼ ط/ػػػ 18
 :  الخسالة مهضهع

نتيجة استئراؿ الثجؼ والحفاظ عمى الجمج مع تجشيب حباؿ الجمج لتغصية جياز الديمكػف ما قبل العزالت الرجرية 
 في الثجؼ الستخىل .
 السذخفهف : 

 السشػفية ةعػػجامبكمية الصب  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة الجخاحػػػػػػػػػػػػػة العامػػػػػػػػػػ قدعاذ بأست   عالء عبج العطيع الديديػ أ.د/ 

 السشػفية ةعػػجامبكمية الصب  الجخاحػػػػػػػػػػػػػة العامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة  قدعاذ بأست   أحسج صبخؼ الجساؿػ أ.د/ 

 السشػفية ةعػػجامبكمية الصب  العامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة الجخاحػػػػػػػػػػػػػة  قدعمجرس ب   أحسج سعيج الكيالنيػ   د/ 

 ماجدتيخ شب األشفاؿ   أحسج محدن تهفيق الزبع ط/ػػػ 19
 :  الخسالة مهضهع

 دور قياس مؤشخ التخوية في اليـػ األوؿ مغ عسخ حجيثي الػالدة في التشبؤ بالخخوج السبكخ مغ السدتذفي .
 السذخفهف : 

 السشػفية ةعػػجامبكمية الصب  شب األشفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ  قدعاذ مداعج بأست    رانيا صالح الدياتػ د/ 

 السشػفية ةعػػجامبكمية الصب  شػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب األشفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ  قدعمجرس ب    أماني أحسج البشاػ د/ 

 ماجدتيخ شب األشفاؿ    إبخاىيم الديخمشة هللا  ط/ػػػ 20
 :  الخسالة مهضهع

 في حجيثي الػالدة السرابيغ بارتفاع الزغط بالذخياف الخئػؼ . 3مدتػؼ البشتخكديغ 
 السذخفهف : 

 السشػفية ةعػػجامالصب  بكمية شػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب األشفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ  قدعاذ بأست    ميا عاشف تػفيقػ أ.د/ 

 السشػفية ةعػػجامبكمية الصب  شػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب األشفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ  قدعمجرس ب   باسع عبج الفتاح الجدارػ   د/ 
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 ماجدتيخ شب األشفاؿ   ندخين عبج الباسط عبج الرسج ط/ػػػ 21
 :  الخسالة مهضهع

 لذيتيشياز مغ الشػع الثالث في األشفاؿ السرابيغ بجاء اعتالؿ الكمي الدكخؼ .دراسة دور بخوتيغ ا
 السذخفهف : 

 السشػفية ةعػػجامبكمية الصب  شب األشفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ  قدعاذ مداعج بأست  وفاء مرصفي دمحم أبػ الفتػحػ د/ 

 السشػفية ةعػػجامبكمية الصب  ػيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةالكيسياء الحي قدعاذ مداعج بأست    نيي ربيع بيػميػ د/ 

 السشػفية ةعػػجامبكمية الصب  شػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب األشفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ  قدعمجرس ب    زيشب صبخؼ أبػ زنةػ د/ 

 ماجدتيخ التهليج وأمخاض الشداء    أسساء دمحم أبه شعخ ط/ػػػ 22
 :  سالةالخ  مهضهع

 دقة محيط فخح الجشيغ وحجع الصخؼ الدفمي في التشبؤ بػزف الجشيغ عشج الػالدة .
 السذخفهف : 

 السشػفية ةعػػجامبكمية الصب  التػليج وأمخاض الشدػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاء قدعاذ بأست   أيسغ عبج القادر شبانةػ أ.د/ 

 عة السشػفيةجامبكمية الصب  التػليج وأمخاض الشداء قدعاذمداعج بأست   ىيثع أبػ عمى حسدةػ أ.د/ 

 السشػفية ةعػػجامبكمية الصب  التػليج وأمخاض الشدػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاء قدعمجرس ب    ماىي نبيل عجيدػ   د/ 

 ماجدتيخ التهليج وأمخاض الشداء    دعاء ماىخ عبج الخؤؼ ط/ػػػ 23
 :  الخسالة مهضهع

 ة السمترقة باستخجاـ نطاـ التدجيل في الشداء السرابات بالسذيسة الستقجمة )السشداحة(.التشبؤ بذجة شيف السذيس
 السذخفهف : 

 السشػفية ةعػػجامبكمية الصب  التػليج وأمخاض الشدػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاء قدعاذ بأست    دمحم عادؿ الديجػ أ.د/ 

 السشػفية ةعػػجامبكمية الصب  ض الشدػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاءالتػليج وأمخا قدعاذ بأست    رجب دمحم داودػ أ.د/ 

 عة السشػفيةجامبكمية الصب  األشعة التذخيريػػػػػػػػػة قدعاذ مداعج بأست   شيساء عبج الحسيج حدشيغػ أ.د/ 

 السشػفية ةعػػجام بكمية الصب التػليج وأمخاض الشدػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاء قدعمجرس ب   ىبو ماجج أبػ شادؼػ   د/ 

 ماجدتيخ التهليج وأمخاض الشداء    سارة عمى الرعيجي ط/ػػػ 24
 :  الخسالة مهضهع

قياس مدتػؼ اليابتػجمػبيغ في الثالػث الثاني والثالث مغ الحسل كعالمة تذخيرية لمحػامل الالتي تعاني مغ ندوؿ 
 الدائل األمشيػسي قبل السيعاد.

 السذخفهف : 
 السشػفية ةعػػجامبكمية الصب  التػليج وأمخاض الشدػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاء قدعاذ بأست   د عبج الجيجعالء مدعػ ػ أ.د/ 

 عة السشػفيةجامبكمية الصب  التػليج وأمخاض الشداء قدعاذمداعج بأست   إبخاىيع عمى سيف الشرخػ أ.د/ 

 السشػفية ةعجام شيكية بسعيج الكبج القػميالباثػلػجيااإلكمي أستاذمداعج   إسخاء تػفيق أحسج عالـد/ أ. ػ
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  التخجيخ والعشاية السخكدة وعالج االلمماجدتيخ    دمحم عساد بديهني ط/ػػػ 25
 :  الخسالة مهضهع

التخجيخ السدتسخ لمعراب السغحية لمقفز الرجرؼ في عسميات استئراؿ الخئة عغ شخيف حقغ مخجر مػضعي 
قار أو حقشة في التجػيف السجاور لمفقخات الرجرية باستخجاـ السػجات فػؽ بصخيقة مدتسخة حػؿ عزمة ناصبة الف

 الرػتية.
 السذخفهف : 

 السشػفيػػػػػػػػػػػة ةعػػجامبكمية الصب  التخجيخ والعشاية السخكدةاذ مداعج أست    وساـ الجيغ سمصافػ د/ 

 السشػفيػػػػػػػػػػػة ةعػػجامية الصب بكم التخجيػػػػػخ والعشاية السخكدةمجرس بقدع     رباب دمحم حبيبػ د/ 

 السشػفيػػػػػػػػػػػة ةعػػجامبكمية الصب  التخجيػػػػخ والعشاية السخكدةمجرس بقدع     أمل جػدة سعفافػ د/ 

 ماجدتيخ التخجيخ والعشاية السخكدة وعالج االلم    ميجي دمحم الغشاـ ط/ػػػ 26
 :  الخسالة مهضهع

حؼ مقابل آثار إحرار حيد المفافة الحخقفية في تدكيغ األلع في األشفاؿ الحيغ مقارنة آثار إحرار العرب الفخ
 يخزعػف لجخاحة إصالح كدخ عطسة الفخح .

 السذخفهف : 
 السشػفيػػػػػػػػػػػة ةعػػجامبكمية الصب  التخجيخ والعشاية السخكدةاذ مداعج أست   عبج الخحسغ أحسج أحسجػ د/ 

 السشػفيػػػػػػػػػػػة ةعػػجامبكمية الصب  التخجيػػػػػخ والعشاية السخكدةرس بقدع مج   نادية محي الجيغ بيجتػ د/ 

 السشػفيػػػػػػػػػػػة ةعػػجامبكمية الصب  التخجيػػػػػخ والعشاية السخكدةمجرس بقدع      خالج دمحم دنياػ د/ 

 التخجيخ والعشاية السخكدة وعالج االلم  دكتهراه   أحسج أشخؼ نرخ ط/ػػػ 27
 :  الخسالة مهضهع

 االستشذاؽ مقابل الحقغ الػريجؼ لعقار السيمخيشػف في السخضي الحيغ يخزعػف لجخاحة استبجاؿ الرساـ السيتخالي .
 السذخفهف : 

 السشػفيػػػػػػػػػػػةشب بكمية  ة السخكدةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالتخجيخ والعشاي ورئيذ قدعاذ أست    غادة عمى حدغد/ أ.ػ 

 السشػفيػػػػػػػػػػػةبكمية شب  التخجيػػػػػخ والعشايػػػػػػػػػػػة السخكدةأستاذ مداعج بقدع    الخحسغ سالع دمحم عبجػ   د/ 

 السشػفيػػػػػػػػػػػةبكمية شب  التخجيػػػػػخ والعشايػػػػػػػػػػػة السخكدةأستاذ مداعج بقدع    خالج دمحم جاب هللاػ   د/ 

 السشػفيػػػػػػػػػػػة ةعػػجامبكمية الصب  لتخجيػػػػػخ والعشاية السخكدةامجرس بقدع    أسامة الجػىخؼ دمحم د/   ػ 

 ماجدتيخ التخجيخ والعشاية السخكدة وعالج االلم   إيساف سعيج دمحم صابخ يهنذ ط/ػػػ 28
 :  الخسالة مهضهع

غ يخزعػف مقارنة حقغ العزمة الشاصبة لمفقار وحقغ العزمة السدتعخضة بالبصغ كسدكغ لسخضي تميف الكبج الحي
 لعسميو استئراؿ جدء مغ الكبج : دراسة عذػائية محكػمة .

 السذخفهف : 
 جامعة السشػفيػػػةبكمية الصب  التخجيخ والعشايػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة السخكدةاذ بقدع أست   خالج مػسي أبػ العيشيغػ أ.د/ 



 22/2/2222األحج السهافق  السشعقجة يـه 2222/2222لمعاـ الجامعي الدادسة" الجمدة"مجمذ الكمية محزخ اجتساع 

 

49 

 
 

 السشػفيػػػػػػػػػػػةبكمية شب  ػػػػػػػػة السخكدةالتخجيػػػػػخ والعشايػػػأستاذ مداعج بقدع    أشخؼ مججؼ اسكشجرػ   د/ 

 السشػفيػػػػػػػػػػػةبكمية شب  التخجيػػػػػخ والعشايػػػػػػػػػػػة السخكدةأستاذ مداعج بقدع    صبخؼ إبخاىيع عبج هللاػ   د/ 

 يػػػػػػػػػػػةالسشػف ةعػػجامبكمية الصب  التخجيػػػػػخ والعشاية السخكدةمجرس بقدع    أماني عمى سمصافػ   د/ 

 بالسشػفيػػػػػػػػػة بسعيج الكبج القػمي التخجيػػػػػخ والعشاية السخكدةمجرس بقدع    إيساف كساؿ الجيغ عػاضػ   د/ 

 دكتهراه أمخاض الباششة العامة   مشاؿ جابخ أحسج سميساف ط/ػػػ 29
 :  الخسالة مهضهع

ومتالزمة السبيس الستعجد التكيدات مع أو بجوف فخط ىخمػنات  دراسة العالقة بيغ أمخاض الغجة الجرقية السشاعية الحاتية
 الحكػرة .
 السذخفهف : 

 جامعة السشػفيػػػةبكمية الصب  الباششػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة العامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةاذ بقدع أست   مرصفي جاب هللا الشجارػ أ.د/ 
 جامعة السشػفيػػػةبكمية الصب  الباششػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة العامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةاذ بقدع أست   مبيعالء الجيغ فتح هللا الحػ أ.د/ 
 جامعة السشػفيػػػةبكمية الصب  الكيسياء الحيػية الصبيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةاذ بقدع أست   إيساف عبج الفتاح بجرػ أ.د/ 
 جامعة السشػفيػػػةبكمية الصب  الباششػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة العامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةمجرس بقدع    حامج عصامرصفي بكخؼ ػ   د/ 
 جامعة السشػفيػػػةبكمية الصب  الباششػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة العامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةمجرس بقدع     ىيثع رضا بجرػ   د/ 
 ماجدتيخ التذخيح وعمم واألجشة  آالء الديج دمحم عيدي ط/ػػػ 30
 :  الخسالة مهضهع

في الجخذ : دراسات نديجية وكيسيائية  تأثيخ مدتخمز أوراؽ الشعشاع في تزخع البخوستاتا الحسيج السدتحجث تجخيبيا
 مشاعية وكيسيائية حيػية .

 السذخفهف : 
 جامعة السشػفيػػػةبكمية الصب  تذخيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػح وعمع األجشةالاذ بقدع أست  نيفيغ دمحم الذخيفػ أ.د/ 
 جامعة السشػفيػػػةبكمية الصب  التذخيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػح وعمع األجشةمجرس بقدع   سارة جساؿ شايلػ   د/ 
 جامعة السشػفيػػػةبكمية الصب  ػػػػػػح وعمع األجشةالتذخيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبقدع  مجرس  مخوة عبج الخسػؿ عسخػ   د/ 
 ماجدتيخ شب السشاشق الحارة  تامخ إبخاىيم الديج مرصفي ط/ػػػ 31
 :  الخسالة مهضهع

 دور مرل الببديشػجيغ في التفخيق بيغ عدخ اليزع الػضيفي وعدخ اليزع العزػؼ نتيجة أسباب بالسعجة .
 السذخفهف : 

 جامعة السشػفيػػػةبكمية الصب  األمخاض الستػششػػػػػػػػػػػػةاذ ورئيذ قدع أست  أيسغ دمحم المحمحػ أ.د/ 
 جامعة السشػفيػػػةبكمية الصب  األمخاض الستػششػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةاذ بقدع أست  حداـ الجيغ مرصفي سميعػ أ.د/ 
 جامعة السشػفيػػػةبكمية الصب  تػششػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةاألمخاض السمجرس بقدع   أحسج أبػ زيج أحسج شعيسةػ   د/ 
 جامعة السشػفيػػػةبكمية الصب  الكيسياء الحيػيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةاذ مداعج بقدع أست  رانيا دمحم عدمي الذاذليػ أ.د/ 
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 دكتهراه عالج األوراـ والصب الشهوي    داليا كامل حخحر ط/ػػػ 32
 :  الخسالة مهضهع

تقييع التأثيخ العالجي ألتػرفاستاتيغ في سخشاف الثجؼ السشتذخ بعج سغ اليأس عشج الشداء المػاتي يتمقيغ مثبصات 
 األروماتاز .
 السذخفهف : 

 السشػفيػػػػػػػػػػػػػةبكمية شب عالج األوراـ والصب الشػوؼ اذ ورئيذ قدع أست  ناصخ دمحم عبج البارؼ ػ أ.د/ 
 السشػفيػػػػػػػػػةبكمية شب عالج األوراـ والصب الشػوؼ اذ مداعج بقدع أست  لديج عبج الغشيأشخؼ اػ أ.د/ 
 جامعة السشػفيػةبكميةالصب عالج األوراـ والصب الشػوؼ مجرس بقدع   أميخة إبخاىيع الجسػقيػ   د/ 
 معة السشػفيػةجابكميةالصب عالج األوراـ والصب الشػوؼ مجرس بقدع   ريياـ أحسج عبج العديدػ   د/ 
 شب وجخاحة العين دكتهراه حداـ محسهد عبج الهىاب دمحم ط/ػػػ 33
 :  الخسالة مهضهع

 ونتائج الترػيخ السقصعي بالتساسظ الزػئي  (mfERG)االرتباط بيغ نتائج السخصط الكيخبائي لمذبكية متعجد البؤر
(OCT في االرتذاح الدكخؼ لسا قػلة الذبكية قبل وبعج الحقغ داخل ) الجدع الدجاجي لعقار رانيبيدوماب وعقار

 أفميبخسيبت.
 السذخفهف : 

 جامعة السشػفيػػػةبكمية الصب  شب وجخاحػػػػػػػػػػػة العيغاذ ورئيذ قدع أست  ىجؼ دمحم كامل الدبكيػ أ.د/ 
 ػػػةجامعة السشػفيبكمية الصب  شب وجخاحػػػػػػػة العيغاذ مداعج بقدع أست  دمحم سامي عبج العديدػ   د/ 
 جامعة السشػفيػػػةبكمية الصب  شػػػػػػػب وجخاحة العيغاذ مداعج بقدع أست  رانجا ىذاـ عمى عبج الجػادػ   د/ 
 الباثهلهجيا اإلكميشيكيةدكتهراه   خمهد جساؿ دمحم عسارة ط/ػػػ 34
 :  الخسالة مهضهع

الشػوؼ الخيبػزؼ متشاىي الرغخ  ب( والحسس5 –ب  181الجور التشبئي لمحسس الشػوؼ الخيبػزؼ متشاىي الرغخ )
 ؼ الحاد حجيثي التذخيز .أ( في مخضي سخشاف الجـ الميسفاو  146)

 السذخفهف : 
 جامعة السشػفيػػػةبكمية الصب  ةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالباثػلػجيا اإلكميشيكياذ بقدع أست  إيساف عصية التػنديػ أ.د/ 
 جامعة السشػفيةبكمية الصب  ةالباثػلػجيا اإلكميشيكيج بقدع اذ مداعأست  إيساف عمى أحسجؼػ أ.د/ 
 جامعة السشػفيػػػةبكمية الصب  ةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالباثػلػجيا اإلكميشيكيمجرس بقدع   ريياـ صالح الدياتػ   د/ 
 جخاحة التجسيل والحخوؽ دكتهراه   أيسن تاج عبج العديد عبيج ط/ػػػ 35
 :  الخسالة مهضهع

 يع الترحيح السخكب أحادؼ السخحمة لتذػىات األنف والسذقػقة ووسط الػجو عشج البالغيغ .تقي
 السذخفهف : 

 جامعة السشػفيػػػةبكمية الصب  خوؽ ػػػػػػػػػػػػػػػػجخاحة التجسيل والحاذ بقدع أست  فؤاد دمحم غخيبػ أ.د/ 
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 جامعة السشػفيػػػةبكمية الصب  خوؽ ػػػػػػػػػػػجخاحة التجسيل والحمجرس بقدع   دمحم عبج هللا الشحاسػ   د/ 
 األشعة التذخيريةماجدتيخ   وفاء عمى عبج العظيم القاضي ط/ػػػ 36
 :  الخسالة مهضهع

 دور األشعة السقصعية متعجدة الكػاشف في تقييع ألع البصغ الحاد في السخضي كبار الدغ .
 السذخفهف : 

 جامعة السشػفيػػػةبكمية الصب  ةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػشعة التذخيرياألاذ بقدع أست  بدسة عبج السشعع دسػقيػ أ.د/ 
 جامعة السشػفيػػػةبكمية الصب  ةػػػػػػاألشعة التذخيرياذ مداعج بقدع أست  رحاب دمحم حبيبػ أ.د/ 
 جخاحة العظاـماجدتيخ   رفعت حدشي دمحم رفعت ط/ػػػ 37
 :  الخسالة مهضهع

في إلعادة بشاء الخباط الرميبي األماـ باستخجاـ وتخ عزمة الذطية الصػيمة مقابل استخجاـ أوتار السأبس التقييع الػضي
 كخقعة وتخية .
 السذخفهف : 

 فيػػػةجامعة السشػ بكمية الصب  اـػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجخاحة العطاذ بقدع أست  محسػد دمحم ىجىػدػ أ.د/ 
 جامعة السشػفيػػػةبكمية الصب  اـػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجخاحة العطاذ مداعج بقدع أست  أحسج إبخاىيع زايجهػ أ.د/ 
 جامعة السشػفيػػػةبكمية الصب  اـػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجخاحة العطمجرس بقدع   سميساف حدغ سميسافػ   د/ 
 األنف واألذف والحشجخةجخاحة ماجدتيخ   عسخو مججي دمحم عبج الخازؽ  ط/ػػػ 38
 :  الخسالة مهضهع

 نتائج الخقعة الجاعسة لمغزخوؼ الحمقي باألنف لعالج حاالت سقػط صساـ األنف .
 السذخفهف : 

 جامعة السشػفيػػػةبكمية الصب  خةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاألنف واألذف والحشجاذ بقدع أست  عراـ عبجالػنيذ بحيخؼ ػ أ.د/ 
 جامعة السشػفيػػػةبكميةالصب  األنف واألذف والحشجخةاذ ورئيذ قدع أست  أحسج عبج السشعع رجبػ أ.د/ 
 جامعة السشػفيػػػةبكميةالصب  األنف واألذف والحشجخةاذمداعج بقدع أست  ىبة عبج الخحيع أبػ الشجاػ أ.د/ 
 جامعة السشػفيػػػةبكمية الصب  خةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاألنف واألذف والحشجرس بقدع مج دمحم عمى دمحم نعسافػ   د/ 
 الصبيعي والخوماتيـد والتأىيلصب الماجدتيخ    أميخة كساؿ دمحم ط/ػػػ 39
 :  الخسالة مهضهع

 العطاـ . واالستخاديػؿ في الجـ الديجات بعج انقصاع الصسث وعالقتيا بيذاشة 17مدتػيات اإلنتخلػكيغ 
 السذخفهف : 

 جامعةالسشػفيػػػةبكميةالصب  الصب الصبيعي والتأىيلاذورئيذ قدع أست  سسخ جابخ سميسافػ أ.د/ 
 السشػفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةبكمية شب  الصب الصبيعي والتأىيلاذ مداعج بقدع أست  داليا صالح سيفػ أ.د/ 
 جامعة السشػفيػػػةبكمية الصب  لصبيعي والتأىيػػػػػػػػػػػػػػػلالصب امجرس بقدع   سساح سامي يػسفػ   د/ 
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 وعالج االلم التخجيخ والعشاية السخكدةدكتهراه   إبخاىيم أحسج إبخاىيم والش ط/ػػػ 40
 :  الخسالة مهضهع

ػف فعالية مدكشات كتمة العسػد الفقخؼ القصشي السشترب وكتمة مجسػعة العرب السحيصي في السخضي الحيغ يخزع
 لجخاحات الػرؾ .
 السذخفهف : 

 جامعة السشػفيػػػةبكمية الصب  دةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالتخجيخ والعشاية السخكاذ بقدع أست  خالج مػسي أبػ العيشيغػ أ.د/ 
 ػػةالسشػفيػبكمية شب  دةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالتخجيخ والعشاية السخكاذ مداعج بقدع أست  خالج دمحم جاب هللاػ أ.د/ 
 جامعة السشػفيػػػةبكمية الصب  دةػػػػػػػػػػػػػػػالتخجيخ والعشاية السخكمجرس بقدع   أسساء إسساعيل سالمةػ   د/ 
 جامعة السشػفيػػػةبكمية الصب  دةػػػػػػػػػػػػػػػالتخجيخ والعشاية السخكمجرس بقدع   نيي عبج هللا عفيفيػ   د/ 
 األمخاض الجمجية والتشاسميةتيخ ماجد  شخوؽ عبج السشعم سيج أحسج ط/ػػػ 41
 :  الخسالة مهضهع

 الخمل الػضيفي الجشدي لجؼ الخجاؿ السرابيغ باالكتئاب الحيغ يعالجػف بفمػكدتيغ مقابل إسيتالػبخاـ.
 السذخفهف : 

 جامعة السشػفيػػػةبكمية الصب  األمخاض الجمجية والتشاسميػػػػػةاذ بقدع أست  ىذاـ نبيل خالج الذاميػ أ.د/ 
 جامعة السشػفيػػػةبكمية الصب  األمخاض العربية والشفديةمجرس بقدع   ىشج رضا الديجػ   د/ 
 األشفاؿماجدتيخ شب   أماني سسيخ شعباف الجيبة ط/ػػػ 42
 :  الخسالة مهضهع

 مشة .السرابة بأمخاض الكمي الحادة والسد  العالقة بيغ تخصيط القمب و زيادة ندبة البػتاسيـػ في الجـ في األشفاؿ
 السذخفهف : 

 جامعة السشػفيػػػةبكمية الصب  شب األشفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿاذ بقدع أست  الدعيج رشاد فػدةػ أ.د/ 
 جامعة السشػفيػػػةبكمية الصب  ػػػػػػػػػػػػػػػاؿشب األشفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمجرس بقدع   رانيا صالح الجيغ حديغ عمىػ   د/ 
 جامعة السشػفيػػػةبكمية الصب  شب األشفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿمجرس بقدع   ىبة بجوؼ عبج الدالـػ   د/ 
 ماجدتيخ شب األشفاؿ  أحسج الديج سعج دويجار ط/ػػػ 43
 :  الخسالة مهضهع

يع تأثيخ الػضع الغحائي عمى الكتمة العزمية عغ شخيق الترػيخ بالسػجات فػؽ الرػتية لعزمة الفخح الخباعية في تقي
 األشفاؿ السرابيغ بأمخاض الكمي السدمشة ويخزعػف لمغديل الكمػؼ .

 السذخفهف : 
 جامعة السشػفيػػػةبكمية الصب  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿشب األشفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاذ بقدع أست  غادة دمحم السذجػ أ.د/ 
 جامعة السشػفيػػػةبكمية الصب  شب األشفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿمجرس بقدع   ىبو دمحم صبحي الدفداؼػ   د/ 
 جامعة السشػفيػػػةبكمية الصب  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿشب األشفػػػػػػػػػػػػػمجرس بقدع   سشاء مشرػر دمحمػ   د/ 
 جامعة السشػفيػػػةبكمية الصب  األشعة التذخيريػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةمجرس بقدع   أسساء حسجؼ عبج اليادؼػ   د/ 
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 كميشيكيةالباثهلهجيا اإل ماجدتيخ   سياـ عثساف تهفيق الذيخ ط/ػػػ 44
 :  الخسالة مهضهع

 في مخضي الحئبة الحسخاء الجيازية ومخضي إلتياب الكمي الحئبي . 4دراسة التعجد الجيشي لإلنتخلػكيغ 
 السذخفهف : 

 ةجامعة السشػفيػػػبكمية الصب  ةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالباثػلػجيا اإلكميشيكياذ بقدع أست  ميا عبج الخافع البديػنيػ أ.د/ 
 جامعة السشػفيػػػةبكمية الصب  ةالباثػلػجيا اإلكميشيكياذمداعج بقدع أست  بالؿ عبج السحدغ مشترخػ أ.د/ 
 جامعة السشػفيػػػةبكمية الصب  ةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالباثػلػجيا اإلكميشيكيمجرس بقدع   أميخة سامي السغخبيػ   د/ 
 جامعة السشػفيػػػةبكمية الصب  شػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة العامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةالباشمجرس بقدع   إيشاس صبحي زىخافػ   د/ 
 الباثهلهجيا اإلكميشيكيةماجدتيخ   رشا عبج الشعيم القخياتي عمى ط/ػػػ 45
 :  الخسالة مهضهع

 في مخضي الحئبة الحسخاء . 19تقييع فيخوس بارفػ ب 
 السذخفهف : 

 جامعة السشػفيػػػةبكمية الصب  ةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالباثػلػجيا اإلكميشيكياذ بقدع أست  ج الخحيع دمحم سميسافدمحم عبػ أ.د/ 
 جامعة السشػفيػػػةبكمية الصب  ةالباثػلػجيا اإلكميشيكياذمداعج بقدع أست  ريع محدغ الخػليػ أ.د/ 
 جامعة السشػفيػػػةبكمية الصب  ةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػإلكميشيكيالباثػلػجيا امجرس بقدع   إيساف دمحم زاىخػ   د/ 
 جامعة السشػفيػػػةبكمية الصب  الصب الصبيعي والتأىيػػػػػػػػػػػػػػػلمجرس بقدع   أميخة شارؽ الذشػانيػ   د/ 
 القمب واألوعية الجمهيةماجدتيخ أمخاض    أحسج عمى متهلي حخبي ط/ػػػ 46
 :  الخسالة مهضهع

ييع الػضيفة االنقباضية لألذيغ األيدخ باستخجاـ تقشية التتبع الشقصي باستخجاـ السػجات فػؽ الرػتية عمى القمب عغ تق
 شخيق الرجر في السخضي الحيغ يعانػف مغ مخض االندجاد الخئػؼ السدمغ .

 السذخفهف : 
 جامعة السشػفيػػػةبكمية الصب  ةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالقمب واألوعية الجمػياذ بقدع أست  سعيج شمبي مشترخػ أ.د/ 
 جامعة السشػفيػػػةبكمية الصب  ةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالقمب واألوعية الجمػيمجرس بقدع   ىشج دمحم الجيبػ   د/ 
 األشعة التذخيريةماجدتيخ   إيساف دمحم أحسج دمحم ط/ػػػ 47
 :  الخسالة مهضهع

والترػيخ بالخنيغ السغشاشيدي في تقييع آالـ الكتف  الغيخ ناتجة عغ اصابة دراسة مقارنة بيغ السػجات فػؽ الرػتية 
 في البالغيغ .
 السذخفهف : 

 جامعة السشػفيػػػةبكمية الصب  ةػػػػػػاألشعة التذخيرياذ مداعج بقدع أست  شيساء عبج الحسيج حدشيغػ أ.د/ 
 جامعة السشػفيػػػةبكمية الصب  ةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاألشعة التذخيريمجرس بقدع   بالؿ سعيج سمصافػ أ.د/ 
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  األمخاض الجمجية والتشاسميةماجدتيخ    ايشاس ربيع دمحم عبيج ط/ػػػ 48
 :  الخسالة مهضهع

 في الرجفية المػيحية : دراسة اكميشيكية وجديئية . 6وانتخلػكيغ  1فػكذ سي 
 السذخفهف : 

 السشػفيػػػػػػػػة ةعجامبكمية الصب  األمخاض الجمجية والتشاسمية دعقاذ بأست   مرصفى احسج ىساـػ أ.د/ 

 جامعة السشػفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةبكمية الصب  الكيسياء الحيػيةاذ مداعج بقدع أست  شيساء عبج الدتار رفعتػ أ.د/ 
 ماجدتيخ شب وجخاحة العين  اماني جعفخ عبج هللا جعفخ ط/ػػػ 49
 :  الخسالة مهضهع

 . مؤشخات القخنية في سسظ القخنية السختمفة فيسا يتعمق بأخصاء االنكدار تقييع
 السذخفهف : 

 جامعة السشػفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةبكمية الصب  شب وجخاحػػػػػػػػػػػة العيغاذ  بقدع أست  سامح دمحم الجػىخؼ ػ أ.د/ 
 جامعة السشػفيػػػةبكمية الصب  ػػة العيغشب وجخاحػػػػػاذ مداعج بقدع أست  دمحم سامي عبج العديدػ   د/ 
 ماجدتيخ االشعة التذخيرية  اماني فخحات عبج القادر سالم ط/ػػػ 50
 :  الخسالة مهضهع

لاللتياب الخئػؼ الشاتج عغ فيخوس الجقة التذخيرية لالشعة السقصعية متعجدة الكػاشف في تقييع االنساط السختمفة 
 . 19كػرونا 

 السذخفهف : 
 ةػػػػػػػػجامعة السشػفيػبكمية الصب  االشعة التذخيريةبقدع   مداعجاذأست  ليج عبج الفتاح مػسىو ػ أ.د/ 
 جامعة السشػفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةبكمية الصب  االشعة التذخيريةمجرس  بقدع   ديشا مسجوح سخاجػ   د/ 

  320/6/2/2222الووضوع رقن 

عسل مقاصة إلعفاء الصبيبة/ أماني فتحي عبج  ػ بذأف السػافقة عمى العميا والبحهث محكخة أ.د/ وكيل الكمية لمجراسات
العديد مغ مقخرات الجدء األوؿ ماجدتيخ التػليج وأمخاض الشداء حيث أنيا حاصمة عمى درجة الجبمػـ دور إبخيل 

2219 . 
 : ـرارـالقــ

 ويخفع لمجامعة . .... السػافقة
  203/6/2/2222الووضوع رقن 

السهافقػػة عمػػى اعتسػػاد التقػػاريخ الفخديػػة والجساعيػػة ومػػشح  ػػػ بذػػأفكخة أ.د/ وكيػػل الكميػػة لمجراسػػات العميػػا والبحػػهث مػػح
 لكل من عمى الشحه التالي : الجرجة

 التقجيخ التخرز الجرجة االسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػم ـ
 ػػػػػػػػػػػػػػ الفديػلػجيا اإلكميشيكية دكتػراه  ط/ مخوة دمحم عادؿ عمى دمحم  1
 ػػػػػػػػػػػػػػ الجخاحة العامة دكتػراه  ط/عسخو سعج بديػني العدكخؼ  2
 ػػػػػػػػػػػػػػ القمب واألوعية الجمػية دكتػراه  ط/ عبج ربو عبج الحكيع حامج  3
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 ػػػػػػػػػػػػػػ التخجيخ والعشاية السخكدة دكتػراه  ط/ عبج الخحسغ عمى أبػ شادؼ 4
 جيج// شب األشفاؿ ماجدتيخ أبػ السجج ط/ آيات مججؼ دمحم 5
 جيج// شب األشفاؿ ماجدتيخ ط/ كـخ الديج سالع سيج أحسج 6
 جيج// شب األشفاؿ ماجدتيخ ط/ىبو عبج الفتاح عبج الدسيع الكػمي 7
 جيج ججا شب األشفاؿ ماجدتيخ ط/ عائذة نادؼ عبج القادر عسخ 8
 جيج//  لسدالظ البػليةجخاحة ا  ماجدتيخ ط/ دمحم شعباف عمى دمحم  9
 جيج//  جخاحة السدالظ البػلية  ماجدتيخ ط/ أحسج دمحم عبج الحافع الديشي 12
 جيج// األشعة التذخيرية ماجدتيخ ط/ عسخ فاروؽ مرصفي العخابي 11
 جيج// األمخاض العربية والصب الشفدي ماجدتيخ ط/ دمحم عادؿ عمى الشججؼ 12
 جيج// شب الحاالت الحخجة ماجدتيخ الحدشيغط/مرصفي دمحم عبج الغفار  13
 جيج// التخجيخ والعشاية السخكدة  ماجدتيخ ط/ دمحم رضػاف عبج الحسيج الشحمو 14
 جيج// جخاحة العطاـ ماجدتيخ ط/ دمحم عبج العطيع سميساف دمحم 15
 جيج// جخاحة العطاـ ماجدتيخ ط/ دمحم عمى أحسج بحػت 16
 جيج ججا جخاحة العطاـ ماجدتيخ ؼ ط/ عبج الخحيع حدغ فػز  17
 جيج// شب وجخاحة العيغ ماجدتيخ ط/ شيساء سعيج أحسج ىالؿ 18
 جيج ججا شب وجخاحة العيغ ماجدتيخ ط/ شيساء يػسف حافع مشرػر 19
 مستاز شب وجخاحة العيغ ماجدتيخ ط/ حدشاء دمحم وجيو دمحم 22
 يج ججاج شب وجخاحة العيغ ماجدتيخ ط/عفاؼ أحسج االشـخ 21
 جيج ججا عالج األوراـ والصب الشػوؼ  ماجدتيخ ط/ إيساف جساؿ إسساعيل 22
 جيج// التػليج وأمخاض الشداء ماجدتيخ ط/ داليا دمحم عبج الػاحج الخػلي 23
 جيج// التػليج وأمخاض الشداء ماجدتيخ ط/ سسخ رزؽ مغاورؼ  24
 جيج ججا العامة أمخاض الباششة ماجدتيخ ط/ مرصفي أحسج ربيع األبيس 25
 جيج ججا أمخاض الباششة العامة ماجدتيخ ط/ أسامة سعيج حديغ أبػ العال 26
 جيج ججا شب السشاشق الحارة وصحتيا ماجدتيخ ط/مشاؿ أحسج دمحم قذيصة 27
 جيج// جخاحة العطاـ دبمـػ ط/ عسخو دمحم عبج الحسيج إبخاىيع 28
 جيج// عي والتأىيلالصب الصبي دبمـػ ط/ىيميغ نبيل إبخاىيع 29
 جيج// جخاحة األنف واألذف والحشجخة دبمـػ ط/ ديشا متػلي الديج صالح 32
 جيج// األشعة التذخيرية ماجدتيخ ط/ الدىخاء عبج هللا خميل أبػ الحدغ 31
 مستاز أمخاض القمب واألوعية الجمػية ماجدتيخ ط/ىاجخ مرصفي دمحم عبج الػىاب 32
 جيج ججا أمخاض القمب واألوعية الجمػية ماجدتيخ دمحم سالمةط/ دمحم عبج السشعع  33
 جيج ججا شب األشفاؿ ماجدتيخ عمى رمزاف عمى السخاكبي ط/ 34
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 جيج// أمخاض القمب واألوعية الجمػية ماجدتيخ الديج أحسج عبج الفتاح دمحم  ط/ 35
 ججا جيج األمخاض العربية والصب الشفدي ماجدتيخ الذيساء صالح جسعة ط/ 36
 جيج ججا شب األشفاؿ ماجدتيخ أحسج سسيخ فيسي نرار ط/ 37
 مستاز الباثػلػجيا ماجدتيخ زيشب عمى دمحم فايج ط/ 38
 ػػػػػػػػػػ جخاحة العطاـ دكتػراه  وليج جسعة عبج السػلي عبج الخازؽ  ط/ 39
 ػػػػػػػػػػػػ أمخاض القمب واألوعية الجمػية دكتػراه  ىيثع دمحم سعجاف عمى اليبيخؼ  ط/ 42
 جيج// األمخاض العربية والصب الشفدي ماجدتيخ ناندي ثخوت دمحم  ط/ 41
 جيج// الجخاحة العامة ماجدتيخ أسامة عسخو محسػد الجػىخؼ  ط/ 42
 جيج ججا األمخاض الجمجية والتشاسمية ماجدتيخ شيساء سامي عبج اليادؼ حساد ط/ 43
 جيج// الرجرية والتجرف  األمخاض ماجدتيخ ىبو مرصفي الغباشي ط/ 44

 
 : ـرارـالقــ

 ويخفع لمجامعة . .... السػافقة
  203/6/2/2222الووضوع رقن 

  الجدء الثاني ساعات معتسجة عمى اعتساد نتيجة ػ بذأف السػافقة محكخة أ.د/ وكيل الكمية لمجراسات العميا والبحهث
الخعاية الرحية جػدة الجبمػـ السيشية في ػػػػ ـ مكافحة العجوؼ  ػػػ دبمػ  2222دور أكتػبخ  ()دبمػـ ػػػ ماجدتيخ ػػ دكتػراه 

 .وسالمة وأماف السخيس 
 : ـرارـالقــ

 ويخفع لمجامعة . ....عمى الشحػ التالي :  السػافقة
 ػػػ اعتساد الشتيجة :2 

 أوال : الجبمـه :
 الشدبة الخاسبهف  الشاجحهف  ن الغائبي نالحاضخي نالسقيجي التخرز ـ
 صفخ% 3 ػػػػ ػػػ 3 3 شاشق الحارة وصحتياشب الس 1
 %1227 41 6 12 47 59 التػليج وأمخاض الشداء 2
 %1527 16 3 3 19 22 شب وجخاحة العيغ 3
 صفخ% 2 ػػػ ػػػػ 2 2 التخجيخ والعشاية السخكدة 4
 صفخ% 1 ػػػػػ 1 1 2 جخاحة السدالظ البػلية 5
 %5823 5 7 1 12 13 أمخاض الباششة العامة 6
 %52 3 3 ػػػػ 6 6 جخاحة األنف واألذف والحشجخة 7
 %14228 6 1 4 7 11 األمخاض الرجرية والتجرف  8
 صفخ% 22 ػػػػ 1 22 23 جخاحة العطاـ 9

 %3725 5 3 8 8 16 أمخاض القمب واألوعية الجمػية 12
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 صفخ% 8 ػػػػ ػػػػ 8 8 الجخاحة العامة  11
 %52 1 1 ػػػػ 2 2 شب األسخة 12
 %1225 7 1 1 8 9 الباثػلػجيا اإلكميشيكية 13
 صفخ% 2 ػػػ ػػػػ 2 2 األمخاض العربية والصب الشفدي 14
 %52 1 1 ػػػػ 2 2 الصب الصبيعي والتأىيل 15
 %3229 55 26 5 81 86 األمخاض الجمجية والتشاسمية 16
 %14228 36 6 1 42 43 شب األشفاؿ 17

 ثانيا : الساجدتيخ :
 الشدبة الخاسبهف  الشاجحهف  ن الغائبي نالحاضخي نيجيالسق التخرز ـ
 %122 ػػػػ 3 ػػػ 3 3 الفديػلػجيا 1
 %14281 23 4 4 27 31 جخاحة العطاـ 2
 %31223 22 9 6 29 35 التػليج وأمخاض الشداء 3
 صفخ% ػػػػ ػػػػ 1 ػػػ 1 الدسعيات 4
 %22 4 1 ػػػػػ 5 5 جخاحة األنف واألذف والحشجخة 5
 %122 ػػػػ 2 ػػػػ 2 2 رماكػلػجيا اإلكميشيكيةالفا 6
 %52 2 2 ػػػػ 4 4 السيكخوبيػلػجيا 7
 %12 9 1 5 12 15 الباثػلػجيا اإلكميشيكية 8
 %51285 13 14 9 27 36 أمخاض الباششة العامة 9

 صفخ% 7 ػػػػ 1 7 8 األمخاض الرجرية والتجرف  12
 %43248 26 22 5 46 51 األمخاض الجمجية والتشاسمية 11
 %44244 5 4 ػػػ 9 9 التخجيخ والعشايةالسخكدة وعالج االلع 12
 %57214 3 4 1 7 8 شب الحاالت الحخجة 13
 %33233 2 1 ػػػػ 3 3 جخاحة السدالظ البػلية 14
 %122 ػػػػ 2 ػػػػ 2 2 اليدتػلػجيا 15
 %42286 12 9 4 21 25 األشعة التذخيرية 16
 %28257 5 2 1 7 8 ب الشفدياألمخاض العربية والص 17
 %35271 9 5 1 14 15 الجخاحة العامة 18
 %73291 6 17 6 23 29 أمخاض القمب واألوعية الجمػية 19
 صفخ% 2 ػػػػ 1 2 3 الصب الصبيعي والتأىيل 22
 %122 ػػػ 2 ػػػػػ 2 2 التذخيح وعمع األجشة 21
 %37224 35 22 8 54 63 شب األشفاؿ 22
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 %122 ػػػػ 1 ػػػػػ 1 1 ت والرحة السيشيةشب الرشاعا 23
 %122 ػػػػ 4 2 4 6 شب األسخة 24
 %122 ػػػػ 1 ػػػػ 1 1 الصب الذخعي والدسـػ اإلكميشيكية 25
 %122 ػػػ 1 ػػػػ 1 1 الرحة العامة وشب السجتسع 26
 %26267 22 8 5 32 35 شب وجخاحة العيغ 27

 ثالثا : الجكتهراه :
 الشدبة الخاسبهف  الشاجحهف  ن الغائبي نالحاضخي نالسقيجي التخرز ـ
 %25 3 1 ػػػػ 4 4 جخاحة العطاـ 1
 %122 ػػػػ 3 ػػػػػ 3 3 الباثػلػجيا اإلكميشيكية 2
 %122 ػػػ 1 ػػػ 1 1 الفارماكػلػجيا 3
 %1225 7 1 1 8 9 التخجيخ والعشاية السخكدة 4
 %122 ػػػػ 3 ػػػػ 3 3 الباثػلػجيا 5
 صفخ% 2 ػػػػػ ػػػػ 2 2 يالصب الشفد 6
 %122 ػػػػ 1 ػػػػ 1 1 الصب الذخعي والدسـػ اإلكميشيكية 7
 %22 8 2 ػػػػ 12 12 األشعة التذخيرية 8
 %43 4 3 ػػػػ 7 7 شب السشاشق الحارة وصحتيا 9

 %122 ػػػػػ 2 ػػػ 2 2 شب األسخة 12
 %38 13 8 3 21 24 جخاحة التجسيل والحخوؽ  11
 %122 ػػػػ 1 ػػػػ 1 1 عربيةاألمخاض ال 12
 %71242 2 5 3 7 12 جخاحة األنف واألذف والحشجخة 13
 صفخ% 1 ػػػػ ػػػػ 1 1 شب الحاالت الحخجة 14
 %122 ػػػػ 1 ػػػػ 1 1 الصفيميات اإلكميشيكية 15
 صفخ% ػػػػػػ ػػػػػ 2 ػػػ 2 جخاحة السدالظ البػلية 16
 %122 ػػػػ 4 ػػػػػ 4 4 السيكخوبيػلػجيا 17
 صفخ% 2 ػػػػ ػػػػ 2 2 عالج األوراـ والصب الشػوؼ  18
 صفخ% 3 ػػػػ 2 3 5 جخاحة القمب والرجر 19
 .%25 19 1 3 22 23 التػليج وأمخاض الشداء 22
 %15 17 3 15 22 35 أمخاض القمب واالوعية الجمػية 21
 %1626 22 4 2 24 26 شب األشفاؿ 22
 %122 ػػػػ 1 ػػػػػ 1 1 شب الصػارغ  23
 صفخ% 1 ػػػػ ػػػػػ 1 1 األمخاض العربية 24
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 صفخ% 2 ػػػػػ ػػػػػ 2 2 األمخاض الجمجية والتشاسمية 25
 %42285 14 3 5 17 22 أمخاض الباششة العامة 26
 %52 1 1 ػػػػ 2 2 األمخاض الرجرية والتجرف  27
 صفخ% 8 ػػػػػ 1 8 9 شب وجخاحة العيغ 28
 %15 17 3 ػػػ 22 22 الجخاحة العامة 29
 ػػػ السهافقة مشح درجة الجبمـه لكل من عمى الشحه التالي :2 

 جيج ججا  التػليج وأمخاض الشداء  يػستيشا ماىخ تامخ محاربػػػ ط/ 1

 جيج//  التػليج وأمخاض الشداء ػػػ ط/ رضا مبخوؾ دمحم سالمة أبػ شالب2

 جيج//  شداءالتػليج وأمخاض ال  ػػػ ط/ أسساء مدعج مرصفي حدغ ىالؿ3

 جيج//  التػليج وأمخاض الشداء   ػػػ ط/ شيساء محسػد دمحم عالـ4

 جيج//  التػليج وأمخاض الشداء   ػػػ ط/ إيياب صبخؼ حدغ نعيع5

 مقبػؿ  التػليج وأمخاض الشداء   ػػػ ط/ مخيغ ألفي يعقػب جشجؼ6

 جيج//  شب وجخاحة العيغ ػػػ ط/ مشى مرصفي عخفاف عثساف عبج الخؤؼ7

 جيج//  شب وجخاحة العيغ   ػػػ ط/ دمحم محسػد أحسج عفيفي8

 مقبػؿ  شب وجخاحة العيغ  ػػػ ط/ ميا صبخؼ عبج السجيج الباز9

 جيج//  أمخاض الباششة العامة  ػػػ ط/ أحسج الذحات الديج الصػخي12

 جيج//  أمخاض الباششة العامة ػػػ ط/ دمحم دميغ مشرػر عيداوؼ داود11

 جيج//  أمخاض الباششة العامة  ج أحسج الدىيخؼ ػػػ ط/ عسخ سعي12

 جيج//  أمخاض الباششة العامة  ػػػ ط/ إسالـ دمحم عصية الذحات13

 جيج//  أمخاض الباششة العامة   ػػػ ط/ متي فخح متي جخجذ14

 جيج//  أمخاض الباششة العامة   ػػػ ط/ شيخؼ جسيل يشي عيج15

 جيج//  أمخاض الباششة العامة ػػػ ط/ بيتخ مجحت كساؿ رزؽ عبج السمظ16

 جيج// جخاحة األنف واألذف والحشجخة   ػػػ ط/ نيي إبخاىيع ششصاوؼ 17

 جيج// جخاحة األنف واألذف والحشجخة  ػػػ ط/ أية خالج إبخاىيع إسساعيل18

 جيج// جخاحة األنف واألذف والحشجخة  ػػػ ط/ عبج الخحسغ صالح الجيغ دمحم19

 جيج// األمخاض الرجرية والتجرف   ػاحج محسػدػػػ ط/ ىبو فتحي عبج ال22

 جيج// أمخاض القمب واألوعية الجمػية  ػػػ ط/ أحسج عبج القػؼ الديج أبػ رية21

 جيج// أمخاض القمب واألوعية الجمػية ػػػ ط/ دمحم روبي عبج العطيع عبج الخحسغ22

 //جيج أمخاض القمب واألوعية الجمػية  ػػػ ط/ وليج فاروؽ جشجؼ مشرػر23

 جيج//   شب األسخة  ػػػ ط/ شيساء خالج الدعيج الذيخ24

 جيج//  الباثػلػجيا اإلكميشيكية  ػػػ ط/ أسساء دمحم العجروسي أبػ زيج25

 جيج//  الصب الصبيعي والتأىيل ػػػ ط/ سارة رشجؼ عبج السصمب إسساعيل26
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 جيج//   شب األسخة  ػػػ ط/ شيساء خالج الدعيج الذيخ27

 جيج ججا األمخاض الجمجية والتشاسمية  اف أحسج فؤاد مرصفىػػػ ط/ نػرى28

 جيج ججا األمخاض الجمجية والتشاسمية ػػػ ط/ جياد محسػد خسيذ دمحم سالمة29

 جيج ججا األمخاض الجمجية والتشاسمية  ػػػ ط/ مػنيكا عاشف سعيج ميخائيل32

 يج ججاج األمخاض الجمجية والتشاسمية   ػػػ ط/ مارياف عادؿ يػسف حشا31

 جيج ججا األمخاض الجمجية والتشاسمية  ػػػ ط/ أية عراـ عاصع دمحم الخفة32

 جيج// األمخاض الجمجية والتشاسمية  ػػػ ط/ سارة الديج محسػد دمحم الشادؼ33

 جيج// األمخاض الجمجية والتشاسمية  ػػػ ط/ مارياف مجحت عديد أيػب34

 جيج// مخاض الجمجية والتشاسميةاأل  ػػػ ط/ إيساف شارؽ عبج السصمب القمذي35

 جيج// األمخاض الجمجية والتشاسمية  ػػػ ط/ أسساء شحات ربيع إبخاىيع36

 جيج// األمخاض الجمجية والتشاسمية   ػػػ ط/ أسساء جابخ نجار دمحم37

 جيج// األمخاض الجمجية والتشاسمية ػػػ ط/ أسساء عبج المصيف محسػد يػسف38

 جيج// األمخاض الجمجية والتشاسمية  ج عمى صقخػػػ ط/ إسخاء الديج أحس39

 جيج// األمخاض الجمجية والتشاسمية  ػػػ ط/ أميخة فايد عجلي عبج العديد42

 جيج// األمخاض الجمجية والتشاسمية  ػػػ ط/ أحالـ حسجؼ الديج حسز41

 جيج// األمخاض الجمجية والتشاسمية ػػػ ط/ عفاؼ راضي دمحم فتحي فخحات42

 جيج// األمخاض الجمجية والتشاسمية سخو أحسج عبج الكخيع عبج الػدودػػػ ط/ ع43

 جيج// األمخاض الجمجية والتشاسمية  ػػػ ط/ سارة إبخاىيع أحسج جاوير44

 جيج// األمخاض الجمجية والتشاسمية ػػػ ط/ سارة دمحم شبل عبج العديد الدخسي45

 جيج// جمجية والتشاسميةاألمخاض ال ػػػ ط/ سساء دمحم صالح الجيغ عبج الذافي46

 جيج// األمخاض الجمجية والتشاسمية  ػػػ ط/ سحخ ربيع حامج دمحم اماـ47

 جيج// األمخاض الجمجية والتشاسمية  ػػػ ط/ نخميغ دمحم عبج الحسيج ىساـ48

 جيج// األمخاض الجمجية والتشاسمية   ػػػ ط/ نيمة الديج عسخ خصاب49

 جيج// األمخاض الجمجية والتشاسمية  ػػػ ط/ فاشسة رمزاف رسالف دمحم52

 جيج// األمخاض الجمجية والتشاسمية  ػػػ ط/ ياسسيغ أحسج إبخاىيع عبجه51

 جيج// األمخاض الجمجية والتشاسمية  ػػػ ط/ ىشج صابخ محسػد صابخ فزة52

 جيج// األمخاض الجمجية والتشاسمية  ػػػ ط/ ىبة عػاض عمى عػاض كخيع53

 جيج// األمخاض الجمجية والتشاسمية  عػاض كخيع ػػػ ط/ ىبة عػاض عمى53

 جيج//   شب األشفاؿ  ػػػ ط/ ابتداـ اليساني أحسج القط54

 جيج//   شب األشفاؿ  ػػػ ط/ سسية عبج الدسيع تػفيق اليمباوؼ 55

 جيج//   شب األشفاؿ ػػػ ط/ سباح الذافعي رمزاف رزؽ الذافعي56

 جيج//   األشفاؿ شب  ػػػ ط/ دمحم مؤمغ دمحم محسػد ىيكل57
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 جيج//   شب األشفاؿ  ػػػ ط/ زيشب عبج السشعع عبج الفتاح58

 جيج//   شب األشفاؿ  ػػػ ط/ أحسج فػزؼ فػزؼ الدرقشي59

 مكافحة العجوي عمى الشحه التالي : دبمـهػ السهافقة مشح درجة ػػ2
 مستاز  التسخيس  ػػػ ط/ سسخ أحسج دمحم عبج الجػاد1
 مستاز  التسخيس   الذخيفػػػ ط/ سعاد حمسي دمحم2
 مستاز  التسخيس  ػػػ ط/ لبشى عبج العديد ابػ سخيع دمحم3
 مستاز  التسخيس  ػػػ ط/ اميخة محي الجيغ فتح هللا دمحم4
 مستاز  التسخيس  ػػػ ط/ سحخ سعيج تػفيق عبج الدسيع5
 مستاز  التسخيس ػػػ ط/ ايشاس عبج هللا عبج الفتاح الجسػقي6
 مستاز  التسخيس    عبج هللا ابخاىيعػػػ ط/ ىبو دمحم7
 مستاز  شب اسشاف  ػػػ ط/ نيى عػض بديػني احسج سعيج8
 مستاز  شب اسشاف  ػػػ ط/ مشى شبل مبخوؾ الرعيجؼ9

 مستاز  شب اسشاف  ػػػ ط/ حاـز دمحم عبج الغشي فزل هللا12
 مستاز  شب اسشاف  ػػػ ط/ سارة محسػد عبج القادر خالؼ11
 مستاز  شب اسشاف  حسػد صالح شعبافػػػ ط/ احسج م12
 مستاز   صيجلة   ػػػ ط/ اسساء ربيع مخزوؽ عيج13
 مستاز   صيجلة   رغجة دمحم الديج خمفػػػ ط/ 14
 مستاز   صيجلة  ايساف عػض عيج االزرؽ ػػػ ط/ 15
 مستاز   صيجلة  ىبو دمحم سعيج دمحم سميسافػػػ ط/ 16
 مستاز   صيجلة   كػثخ سيج دمحم رشادػػػ ط/ 17
 مستاز   صيجلة  ػػػ ط/ رحاب محي مشرػر احسج اصمو18
 مستاز   صيجلة ػػػ ط/ ايساف الديج مذحػت عبج السقرػد19
 مستاز   صيجلة  ػػػ ط/ رشا احسج عبج العميع خميفة22
 مستاز   صيجلة   ػػػ ط/ رحاب حافع ذكي عصية21
 تازمس   صيجلة ػػػ ط/ رحاب دمحم زيشيع عبج الدتار الخػلي22
 مستاز   صيجلة  ػػػ ط/ خالج دمحم صجيق عبج العديد23
 مستاز   صيجلة  ػػػ ط/ فيبي ميذيل دكديذ مدجارؼ 24
 مستاز   صيجلة ػػػ ط/ نياؿ مرصفى عبج السحدغ الذيخ 25
 مستاز   صيجلة ػػػ ط/ شيساء عبج الػاحج سيج عبج الػاحج 26
 زمستا   صيجلة   امل محسػد الراوؼ زناتيػػػ ط/ 27
 مستاز  شب بذخؼ    ػػػ ط/ مخوة احسج الديج عبج السجيج28
 مستاز  شب بذخؼ    ػػػ ط/ دمحم عادؿ ابخاىيع الشسخ29
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 مستاز  شب بذخؼ    ػػػ ط/ ايساف سعيج عبج الحسيج جػيمي32
 مستاز  شب بذخؼ    ػػػ ط/ ميا محسػد عبج الغشي ابػ الخيخ31
 مستاز 8يس مؤجل تسخ    ػػػ ط/ ىبو عمي عبج العاشي ابخاىيع32
 مستاز 7مؤجل شب بذخؼ    ػػػ ط/ دمحم عسخ دمحم شخيف33
 جيج ججا  التسخيس   ػػػ ط/ نيخة صبخؼ الديج عياد34
 جيج ججا  التسخيس   ػػػ ط/ نيخة صبخؼ الديج عياد34
 جيج ججا  التسخيس  ػػػ ط/ ياسسيغ فتحي دمحم دمحم35
 جيج ججا  التسخيس ػػػ ط/ مشى عبج المصيف عبج الحسيج الذػبخػ 36
 جيج ججا  التسخيس  ػػػ ط/ اسساء اشخؼ دمحم يػسف37
 جيج ججا  التسخيس  ػػػ ط/ فاتغ حدغ سميساف شخؼ38
 جيج ججا  التسخيس  ػػػ ط/ ايساف دمحم رمزاف الدايذ39
 جيج ججا  التسخيس  ػػػ ط/ جياد اسامة محسػد عاشػر42
 ججاجيج   التسخيس   ػػػ ط/ انغاـ عمى زكي دمحم41
 جيج ججا  التسخيس ػػػ ط/ امل شمعت عبج السعبػد احسج عسخ42
 جيج ججا  التسخيس   ػػػ ط/ دعاء زكخيا محسػد البشا43
 جيج ججا  التسخيس   نجالء سامي عمي عسارػػػ ط/ 44
 جيج ججا  التسخيس  اميسة محخوس عبجه عداـػػػ ط/ 45
 مستاز  شب اسشاف   ػػػ ط/ عسخ نبيل دمحم عخفو46
 مستاز  شب اسشاف ػػػ ط/ احسج عبج السقرػد احسج الجيباوؼ 47
 مستاز  شب اسشاف  ػػػ ط/ ىاجخ وحيج جابخ الصباخ48
 مستاز  شب اسشاف   ػػػ ط/ نغع زكخيا كميب دمحم49
 مستاز  شب اسشاف   ػػػ ط/ مشى مبخوؾ دمحم حساد52
 مستاز  شب اسشاف   ػػػ ط/ اسساء شو يذ شايع51
 مستاز  شب اسشاف  عبج الجميل متػلى شوػػػ ط/ اسساء دمحم52
 مستاز  شب اسشاف   ػػػ ط/ رانيا يحيي سيج دمحم53
 مستاز   صيجلة   ػػػ ط/ فاشسة الدىخاء الديج الديج دياب54
 مستاز   صيجلة   ػػػ ط/ ايو عبج الخحسغ محسػد الباجػرؼ 55
 مستاز   صيجلة   ػػػ ط/ مشار احسج عدت احسج حساد56
 مستاز   صيجلة   سعاد اميغ دمحم حدشيغػػػ ط/ 57
 مستاز   صيجلة    ػػػ ط/ مخوة سعج عبج هللا دمحم58
 مستاز   صيجلة   ػػػ ط/ مرصفى احسج حديغ الرغيخ59
 جيج ججا  شب بذخؼ     ػػػ ط/ دمحم اميغ حدغ رخا62
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 جيج ججا  شب بذخؼ   عبج الخحيع العبدي دمحم ػججمػػػ ط/ خالج 61
 جيج ججا  شب بذخؼ    عبج الحسيج ابخاىيع تعمبتيديخ ػػػ ط/ 62
 جيج ججا  شب بذخؼ     لبشى رشجؼ عفيفي حاتعػػػ ط/ 63
 جيج ججا  شب بذخؼ    ىالة رمزاف فتػح السغخبيػػػ ط/ 64
 جيج ججا  شب بذخؼ    شيساء عمي عبج الخحسغ شخيبةػػػ ط/ 65
 جيج ججا  شب بذخؼ    سسخ شبل عمي اسساعيل سمصافػػػ ط/ 66
 جيج ججا  شب بذخؼ   نيمة مرصفى عبج الػارث شػدؼػػػ ط/ 67
 جيج ججا  شب بذخؼ   ابتداـ عبج السقرػد دمحم الذاميػػػ ط/ 68
 جيج ججا 8مؤجل  شب بذخؼ    أسيل سعيج عبج الخازؽ ابػ السججػػػ ط/ 69
 جيج ججا 7مؤجل  شب بذخؼ   عبج المصيف اسساعيل عبج المصيفػػػ ط/ 72
 جيج //  التسخيس   ي فييع االشسػنيػػػ ط/ اسساء صبح71
 جيج //  شب بذخؼ    ػػػ ط/ احسج اميغ حدغ دمحم رخا72

 :عمى الشحػ التالي الجبمـه السيشية في جهدة الخعاية الرحية وسالمة وأماف السخيسػ السهافقة مشح درجة ػػ0
 مستاز   صيجلة   ػػػ ط/ رشا عبج الحسيج عفيفي1

 مستاز   صيجلة  لعديدػػػ ط/ دمحم عدمي عمى عبج ا2

 مستاز   صيجلة  ػػػ ط/ ىبو دمحم سمصاف عبج الخحسغ3

 مستاز   صيجلة  ػػػ ط/ ميا عدمي يػسف حتحػت4

 مستاز   صيجلة   ػػػ ط/ ديشا دمحم صجيق عمى5

 مستاز   صيجلة  ػػػ ط/ شيساء مرصفي أحسج السال6

 مستاز   صيجلة  ػػػ ط/ أسساء رمزاف عبج الخحيع البخؼ 7

 مستاز   صيجلة  ػػ ط/ سػزؼ حامج قشجيل عبج هللاػ8

 مستاز   صيجلة  ػػػ ط/ شخوؽ دمحم عمى الذيذيشي9

 مستاز   تسخيس  ػػػ ط/ ندسة صبخؼ القصب أبػ الحدغ12

 مستاز   تسخيس  ػػػ ط/ صفاء محسػد مرصفي عميػة11

 مستاز   صيجلة  ػػػ ط/ ىبو أسامة عبج القػؼ السخاكبي12

 مستاز   صيجلة   جساؿ أبػ زيج الجج ػػػ ط/ أمشية13

 مستاز   صيجلة  ػػػ ط/ نيي حامج مرصفي حدغ14

 مستاز  شب بذخؼ    ػػػ ط/ ريياـ أسامة عبجه كبذة15

 مستاز  شب بذخؼ   ػػػ ط/ ىبو عبج هللا دمحم صالح16

 مستاز   صيجلة  ػػػ ط/ نػراف عمى حديب شاحػف 17

 مستاز   صيجلة ػػػ ط/ مي مرصفي محسػد إبخاىيع قابيل18

 جيج ججا   صيجلة  ػػػ ط/ وفاء الديج عبج الخحسغ حسػد19
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 جيج ججا   صيجلة  ػػػ ط/ سارة مبخوؾ دمحم عبج الجػاد22

 جيج ججا   تسخيس   ػػػ ط/ أية إبخاىيع الديج عمى21

 جيج ججا   صيجلة  ػػػ ط/ أية فتحي عبج الحفيع عسخ عمى22

 جيج ججا   صيجلة  ػػػ ط/ ميا كساؿ إسساعيل جسعو23

 جيج ججا   صيجلة  ػػػ ط/ عال فاروؽ دمحم الربخؼ 24

 جيج ججا   تسخيس  ػػػ ط/ جيياف مبخوؾ مبخوؾ الدناتي25

 جيج ججا   صيجلة ػػػ ط/ سسخ فتحي دمحم جالؿ أبػ عامخ26

 جيج ججا   صيجلة  ػػػ ط/ إيساف عبج السشعع الديج بالش27

 جيج ججا   صيجلة  بػػػ ط/ إيثار عاشف عبج الدتار قص28

 جيج ججا   صيجلة  ػػػ ط/ نيي دمحم حمسي عرخاف صبخه29

 جيج ججا   صيجلة   ػػػ ط/ نياؿ نبيل عمى عمى32

 جيج ججا   صيجلة  ػػػ ط/ ميادة أحسج عبج الػىاب رجب31

 جيج ججا  الدعػدية   ػػػ ط/ نيي دمحم حامج الخميفة32

 جيج ججا  شب بذخؼ   ػػػ ط/ ىبة سميساف عبج اليادؼ األزعخ33

 جيج ججا   تسخيس  ػػػ ط/ سحخ جالؿ عخفة الججؼ34

 جيج ججا   تسخيس   ػػػ ط/ سسخ ربيع إبخاىيع نػار35

 جيج ججا   صيجلة  ػػػ ط/ مخوة دمحم عمى دمحم عبجه36

 جيج ججا   تسخيس  شيساء عبج العطيع مػسي عامخػػػ ط/ 37

 جيج ججا   صيجلة  نادية عاشف دمحم سخحافػػػ ط/ 38

 جيج ججا   صيجلة  تسخىاف حدغ تػفيق عاشػرػػػ ط/ 39

 جيج ججا   صيجلة   شيخيغ صالح فخيج سالعػػػ ط/ 42

 جيج ججا   صيجلة  رنا أسامة محسػد الذيخوػػػ ط/ 41

 جيج ججا  شب بذخؼ   رضػاف عبج الخحسغ عبج الفتاحػػػ ط/ 42

 جيج ججا   صيجلة   ىجؼ فايج حامج ىجايةػػػ ط/ 43

 جيج ججا   صيجلة  أميخة عبج العميع عبج العميع شخبوػػػ ط/ 44

 جيج ججا   تسخيس  ػػػ ط/ شيساء سعيج مفخح  عبج الجػاد45

 جيج ججا   صيجلة ػػػ ط/ والء أحسج مججؼ دمحم عبج الحسيج46

 جيج ججا   صيجلة  ػػػ ط/ ماججة زكي أبػ شخية عميسي47

 جيج ججا   يجلةص  ػػػ ط/ ىايجؼ عدمي تػماس بشياميغ48

 جيج ججا   تسخيس  ػػػ ط/ فاتغ عاشف عبج الفتاح بجر49

 جيج ججا   صيجلة  ػػػ ط/ زيشب أحسج مرصفي جشجية52

 جيج ججا   صيجلة  ػػػ ط/ ىبو شحاتو عبج السقرػد51
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 جيج ججا   تسخيس  ػػػ ط/ شيخيغ أحسج سميساف دمحم عسخ52

 جيج ججا  شب بذخؼ   ػػػ ط/ سػزاف خميفة رجب الدعجني53

 جيج ججا   صيجلة  ػػػ ط/ نػرا عبج الخحسغ عبج العديد54

 جيج ججا   صيجلة   ػػػ ط/ مخوة عادؿ صبحي55

 جيج ججا   صيجلة   ػػػ ط/ نياؿ مبخوؾ أحسج عيج56

 جيج ججا   صيجلة  ػػػ ط/ أماني فتحي دمحم شاىيغ57

 جيج ججا   صيجلة  ػػػ ط/ سمػؼ مرصفي حافع أبػ شالب58

 جيج ججا   صيجلة  ط/ ثخيا محسػد رياض محسػد ػػػ59

 جيج ججا   صيجلة  ػػػ ط/ مخوة عبج الباقي عمى مػسي62

 جيج ججا   صيجلة  ػػػ ط/ إيشاس دمحم دمحم مدعػد61

 جيج ججا   صيجلة  ػػػ ط/ نػرىاف الديج عبج الحسيج فزل62

 جيج ججا   صيجلة   ػػػ ط/ شفيع دمحم عباس الدقا63

 جيج//   صيجلة مة فتحي دمحم جالؿ أبػ عامخػػػ ط/ أسا64

 جيج//   صيجلة  ػػػ ط/ محسػد رمزاف حدغ سيج65

 جيج//   صيجلة  ػػػ ط/ إباتػب كسيل عخياف ميخائيل66

 جيج//   صيجلة   ػػػ ط/ ليمي أشخؼ دمحم حفشي67

 
 
 

 
 

من الدػػيج األسػػتاذ وإلػػى ىشػػا انتيػػى السجمػػذ مػػن نظػػخ السهضػػهعات السعخوضػػة بجػػجوؿ األعسػػاؿ اليػػـه فػػأع
عسيػج  وقائم بعسػل البيئةخجمة السجتسع وتشسية ػػف ئوكيل الكمية لذ سخحافعبج الحميم عبج الخحسن الدباعي الجكتهر/ 
   . رئيذ السجمذ رفع الجمدةالكمية و 

 

                      أهيي الوجلس          

 الكليت قبئن بعول عويد 

 

ــدأ.د/    ٌي اللحلحأ.د/ أيوي دمحم عبد الغ         عب

 ىالرحوي السببعي عبد الحلين سرحب

 
 
 


