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 م4102انتخاب أعضاء المكتب التنفيذي لعام 

الخامسة من  مسناي منو  عقد مجلس المجمع اجتماعه الخمسمئة وواحد الساعَة 

 ، برئاسننة رئننمس المجمننع 2153/ تمننو / 51الموافنن  ،هننن5341/ شننوا / 22 األحنند

 عبدالكرم  خلمفة، وبحضور أعضائه. الدكتور األستاذ
ذكنننر األسنننتاذ النننرئمس أ  المكتنننل الت فمنننذ  الحنننالـ للمجمنننع ت ت نننـ مدتننننه فنننـ 

  الطمبنة التننـ  ، وشنكر أعضناي المكتنل الت فمنذ ، وأع ن  علن  ج نوده6/8/2153
م 52الب نند (أم منن  المنناد  (واسننت اداإ ىلنن  بننذلوها فننـ خدمننة المجمننع وتحقمنن  أهدافنننه، 

مجلنننس المجمنننع أعضننناي للمكتنننل  ا تخنننل ا و  مجمنننع اللانننة الاربمنننة األرد نننـمننن   ننن
 ، ع  اتخذ القرار اآلتـ:دمجدال الت فمذ 

 (414002القرار رقم )

مننذ  للمجمننع لمنند  عنن   سنن وا  مقننرر مجلننس المجمننع أ  متنننتل  المكتننل الت ف
 ، برئاسنننننة رئنننننمس 2152/ 56/8 ، وت ت نننننـ فنننننـ 56/8/2153 ادمنننننة تبننننندأ مننننن  

 المجمع، وعضومة ال م ي اآلتمة أسماؤه : 

 األستاذ محمد أحمد حمدا  

 األستاذ ىسح  أحمد فرحا 

 األستاذ عبداللطم  عربما 

 األستاذ محمد عد ا  البخم  

م ي أعضنننناي المكتننننل الت فمننننذ  الجدمنننند، وبننننارض أعضنننناي مجلننننس المجمننننع للنننن  
 وتم وا ل   التوفم  وال جاح فـ خدمة المجمع وتحقم  أهدافنه. 
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عننن  دعننننا األسنننتاذ رئنننمس المجمنننع أعضننناي المكتنننل الت فمنننذ  الجدمننند ل جتمنننا ، 
م من   نا و  52 ائل الرئمس حسل ما ت صُّ علمه الفقنر  (أم من  المناد  ( ال تخال 

متننننول  ىدار  المجمنننع واعشنننرا  علننن  أعمالنننه "منننا منننتتـ:  المجمنننع التنننـ تننن صُّ علننن 
مكتل ت فمذ ، متتل  م  الرئمس وأربانة أعضناي عناملم ، م تخنب   مجلنس المجمنع 

  س". ائباإ للرئملمد  ع   س وا ، وم تخل المكتل م  بم  أعضائه 

 وفـ ختا  هذا االجتما  اتخذ المكتل الت فمذ  القرار اآلتـ:
 (2000410القرار رقم )

مقنننرر المكتنننل الت فمنننذ  باعجمنننا  ا تخنننال األسنننتاذ محمننند أحمننند حمننندا   ائبننناإ 
/ 52 ، وت ت نـ فنـ            2153/ 8/ 52للرئمس لمد  ع   س وا  تبدأ م  

8 /2152.  
 
 
 



 317 

 رسائل الدكتوراه والماجستير

حرصنناإ منن  المجمننع علنن  التانناو  والت سننم  مننع المؤسسننا  الالممننة واألكادمممننة، 
لننن  رأسننن ا الجامانننة األرد منننة، فقننند ألجرمننن  فنننـ  اعنننة ال ننندوا  والمحاضنننرا  فنننـ وع

 المجمع م ا شة الرسائ  اآلتمة المقدَّمة ىل  الجاماة األرد مة:

 رسائل الدكتوراه  في كلية اآلداب:

  ع وا  نننننا: عمننننار عبننننندالقادر محمننننند شنننننبلـرسننننالة دكتنننننورام مقدَّمنننننة مننننن  الطالنننننل ،
"، وتتل فننننننن  لج نننننننة الم ا شنننننننة مننننننن  بننننننن  حمننننننندمسفنننننننـ شنننننننار ا تجلمنننننننا  الت  ننننننناص  "

، وعضننننومة: األسننننتاذ النننندكتور  صنننن ح محمنننند جننننرارالنننندكتور  المشننننر / رئمسنننناإيإ
مننننننو س النننننندكتور األسننننننتاذ و  م صننننننور  حمنننننندواألسننننننتاذ النننننندكتور  ج نننننناد المجننننننالـ

  .55/1/2153هن، المواف  5341 رجل 52 األحد، وذلض مو  ش وا 

  ر  محمنننننننند خمننننننننر محمنننننننن   نننننننناخو  ننننننننارسننننننننالة دكتننننننننورام مقدَّمننننننننة منننننننن  الطالننننننننل ،
أ سننننننننا  التتومنننننننن  وسنننننننن  ه فننننننننـ  منننننننناذ  ممعلننننننننة منننننننن  تفسننننننننمر  مننننننننا  ع وا  ننننننننا: "
 ىبننننننراهم  السنننننناافم النننننندكتور األسننننننتاذ "، وتتل فنننننن  لج ننننننة الم ا شننننننة منننننن  الصننننننفا 

، وعضننننننننومة:  األسننننننننتاذ و    نننننننناد الموسنننننننن النننننننندكتور األسننننننننتاذ المشننننننننر / رئمسنننننننناإيإ
 االع نننننم ، وذلنننننض منننننو  لنننننةجمنننننا  مقابالننننندكتور األسنننننتاذ و  شنننننكر  ماضنننننـالننننندكتور 

  .52/1/2153هن، المواف  5341 رجل 54

 صننننور  ، ع وا  ننننا: "علننننـ جنننن    ائننننر  و نننند رسننننالة دكتننننورام مقدَّمننننة منننن  الطالننننل
"، وتتل فننننن  لج نننننة الم ا شنننننة مننننن  الانننننرل فنننننـ  مننننناذ  الروامنننننا  الاربمنننننة واعمرا منننننة

، وعضننننننننومة: األسننننننننتاذ  شننننننننكر  ماضننننننننـاألسننننننننتاذ النننننننندكتور  المشننننننننر / رئمسنننننننناإيإ
واألسنننننتاذ الننننندكتور  صننننن ح جنننننرارالننننندكتور األسنننننتاذ و  ىبنننننراهم  السننننناافم دكتور الننننن

هنننننننننننن، الموافننننننننننن  5341 رجنننننننننننل 53 ع عننننننننننناي، وذلنننننننننننض منننننننننننو  الىبنننننننننننراهم  خلمننننننننننن 
54/1/2153.  
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  محمنننننننند موسنننننننن  ذمننننننننال ال اممننننننننا رسننننننننالة دكتننننننننورام مقدَّمننننننننة منننننننن  الطالننننننننل ،
ة "، وتتل فنننن  لج ننننالرسننننائ  الف م ننننة فننننـ مصننننر فننننـ الاصننننر الفنننناطمـع وا  ننننا: "

،  عبننننندالجلم  عبدالم ننننند الم ا شنننننة مننننن  األسنننننتاذ الننننندكتور  المشنننننر / رئمسننننناإيإ
 ماسننننننننم  عننننننننام النننننننندكتور و  محمنننننننند النننننننندروبـوعضننننننننومة: األسننننننننتاذ النننننننندكتور 

هنننننن، الموافننننن  5341 رمضنننننا  26 الخمنننننمس، وذلنننننض منننننو  فنننننو   ننننن ا   والننننندكتور 
23/2/2153.  

  ننننننا: ، ع واسنننننامـ محمننننند أحمننننند حمنننننا رسنننننالة دكتنننننورام مقدَّمنننننة مننننن  الطالننننننل  
"، وتتل فننننننن  المشنننننننك   ال حومنننننننة الحدمعنننننننة فنننننننـ صنننننننحمحـ البخنننننننار  ومسنننننننل "

لج نننننننننة الم ا شنننننننننة مننننننننن  األسنننننننننتاذ الننننننننندكتور محمننننننننند حسننننننننن  عنننننننننواد المشنننننننننر / 
، وعضننننننننومة: األسننننننننتاذ النننننننندكتور   اصننننننننر والنننننننندكتور  عبداللننننننننه ع بننننننننررئمسنننننننناإيإ

هننننننن، 5341 شننننننوا  51 األربانننننناي، وذلننننننض مننننننو  فننننننو   نننننن ا  ال اممننننننـ والنننننندكتور 
 . 6/8/2153المواف  

 

:دابرسائل الماجستير في كلية اآل  

 ع وا  ننننا: راشنننند علننننـ أبننننو مننننرم  لمنننندما ةرسننننالة ماجسننننتمر مقدَّمننننة منننن  الطالبنننن ،
"، وتتل فنننننن  القصننننننة القصننننننمر  لنننننندة بسننننننمة ال مننننننر  دراسننننننة موضننننننوعم ة وف م ننننننة"

المشنننننننر /  شنننننننكر  ع منننننن  الماضننننننـالنننننندكتور  األسننننننتاذ لج ننننننة الم ا شننننننة مننننننن 
، وعضنننننننننومة:  األسنننننننننتاذ و  محمننننننننند أحمننننننننند القضنننننننننا الننننننننندكتور األسنننننننننتاذ رئمسننننننننناإيإ

، محمننننند أحمننننند المجنننننالـالننننندكتور األسنننننتاذ و  الكنننننوفحـ محمننننند ىبنننننراهم الننننندكتور 
  .3/1/2153هن، المواف  5341 رجل 1 األحدوذلض مو  

  شننننننرم ا  سننننننمما عطمننننننة    خطننننننالرسننننننالة ماجسننننننتمر مقدَّمننننننة منننننن  الطالبننننننة ،
فنننن  لج ننننة الم ا شننننة منننن  "، وتتل  المسننننائ  الاقدمننننة فننننـ سننننور  السننننجد ع وا  ننننا: "
، وعضننننننومة: األسننننننتاذ النننننندكتور  أحمنننننند الاوامشننننننةالنننننندكتور  المشننننننر / رئمسنننننناإيإ
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، حسنننننم  ب نننننـ خالننننندوالننننندكتور  عطاللنننننه الماامطنننننةوالننننندكتور  محمننننند الخطمنننننل
  .2/1/2153هن، المواف  5341 رجل 8 األرباايوذلض مو  

  ربننننننـعبمننننننر عطاللنننننه عبننننندالرحم  المارسنننننالة ماجسنننننتمر مقدَّمننننننة مننننن  الطالبنننننة ،
"، م2111 -5882الروامننننننننة الاربمننننننننة الفلسننننننننطم مة (المعقنننننننن  فننننننننـ ع وا  ننننننننا: "

 شننننننننكر  ع منننننننن  الماضننننننننـوتتل فنننننننن  لج ننننننننة الم ا شننننننننة منننننننن  األسننننننننتاذ النننننننندكتور 
، وعضنننننننومة: األسنننننننتاذ الننننننندكتور  واألسنننننننتاذ  ىبنننننننراهم  خلمننننننن المشنننننننر / رئمسننننننناإيإ

 8 الخمننننننمس، وذلننننننض مننننننو  حة علقنننننن صننننننب  والنننننندكتور  محمنننننند القضننننننا النننننندكتور 
  .8/1/2153ن، المواف  ه5341 رجل

  صنننننبما موسننننن  سننننن مة أبنننننو دمحمنننننرسنننننالة ماجسنننننتمر مقدَّمنننننة مننننن  الطالنننننل ،
"، دراسننننة تحلملمننننة -أبننننو الفضنننن  الممكننننالـ: حماتننننه وأعمالننننه األدبمننننةع وا  ننننا: "

المشننننننننر /  ماسننننننننم  خلمنننننننن  عننننننننام وتتل فنننننننن  لج ننننننننة الم ا شننننننننة منننننننن  النننننننندكتور 
، وعضننننننننومة: األسننننننننتاذ النننننننندكتور  واألسننننننننتاذ  ا بننننننننرعبداللننننننننه  ننننننننام  الرئمسنننننننناإيإ

، وذلننننننض مننننننو  عبنننننندالحلم  ال نننننروطواألسنننننتاذ النننننندكتور  محمنننننند القضننننننا الننننندكتور 
  .21/2/2153هن، المواف  5341 رمضا  22 األحد

 ع وا  ننننننا: شننننننذة  بمنننننن  مقبنننننن  سننننننلم  ةرسننننننالة ماجسننننننتمر مقدَّمننننننة منننننن  الطالبنننننن ،
الشننننننماي الننننننذبما ـ، وكاننننننل بنننننن   همننننننر، ( الطبماننننننة فننننننـ شننننننار المخضننننننرمم "

النننننندكتور األسننننننتاذ "، وتتل فنننننن  لج ننننننة الم ا شننننننة منننننن  أ موذجنننننناإم ولبمنننننند الاننننننامر 
محمننننننننود جفننننننننا  ، وعضننننننننومة: النننننننندكتور اإ المشننننننننر / رئمسنننننننن م صننننننننور  حمنننننننند

عبننننننننننندالحلم  الننننننننننندكتور األسنننننننننننتاذ و  عبننننننننننندالكرم  الحمنننننننننننار والننننننننننندكتور  الحدمننننننننننند
  .3/8/2153هن، المواف  5341 شوا  8 االع م ، وذلض مو  ال روط

 لطالنننننل صننننن ح عبداللنننننه حسننننن  أبنننننو محمننننن ، رسنننننالة ماجسنننننتمر مقدَّمنننننة مننننن  ا
ع وا  ننننا: "التبمننننا  فنننننـ االخت فننننا  ال حومنننننة بننننم   رايتننننـ أبنننننـ عمننننرو و نننننافع 
وأعرهننننا فننننـ الما نننن  فننننـ القننننر   الكننننرم "، وتتل فنننن  لج ننننة الم ا شننننة منننن  النننندكتور 
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ماسننننننننم  عننننننننام  خلمنننننننن  المشننننننننر / رئمسنننننننناإ، وعضننننننننومة: النننننننندكتور عبنننننننندالكرم  
 االع ننننم دكتور محمننننود عبمنننندا ، وذلننننض مننننو  الحمننننار  والنننندكتور  فننننو   نننن ا  والنننن

  .55/8/2153هن، المواف  5341 شوا  51

  ، رسنننننننننالة ماجسنننننننننتمر مقدَّمنننننننننة مننننننننن  الطالنننننننننل محمننننننننند عامننننننننند شننننننننناما  القضنننننننننا
ع وا  نننننننا: "القضننننننناما المنننننننؤعر  فنننننننـ تالنننننننم  اللانننننننة الاربمنننننننة لل ننننننناطقم  بامرهنننننننا"، 

مسنننننننة، وتتل فننننننن  لج نننننننة الم ا شنننننننة مننننننن  الننننننندكتور  فاطمنننننننة الامنننننننر  المشنننننننرفة/ رئ
وعضننننننومة: األسننننننتاذ النننننندكتور محمنننننند حسنننننن  عننننننواد واألسننننننتاذ النننننندكتور محمنننننند 

 شننننننننننوا  56القضننننننننننا  والنننننننننندكتور مصننننننننننلا ال جننننننننننار، وذلننننننننننض مننننننننننو  الع عنننننننننناي 
  .52/8/2153هن، المواف  5341

  :رسنننننالة ماجسنننننتمر مقدَّمنننننة مننننن  الطالنننننل ىمننننناد أمنننننم  عبداللنننننه حامننننند، ع وا  نننننا
فننننننـ السننننننور   -وسننننننل  صننننننل  اللننننننه علمننننننه –"الخطننننننال اعل ننننننـ لل بننننننـ محمنننننند 

المكم نننننننة، دراسنننننننة أسنننننننلوبمة"، وتتل فننننننن  لج نننننننة الم ا شنننننننة مننننننن  األسنننننننتاذ الننننننندكتور 
ىمننننراهم  محمنننننود خلمنننن  المشنننننر / رئمسنننناإ، وعضنننننومة: النننندكتور ماسنننننم  عنننننام  
خلمننننن  والننننندكتور  فنننننو   ننننن ا  والننننندكتور ىسنننننماعم  القمنننننا ، وذلنننننض منننننو  االع نننننم  
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