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ٌيررً عررر رر رر رريررم عررر رريرررل      ًم ارر رريرررل ع كرر
االستتذتتاذ متتمتت   تت تت تتد ععرررثررلررم عررر رر رراررل 
عرسيىة عايى ك ير  عررّر  ال سين االديب 

ًي  االسذاذ الدكذورة انذتاتار ر تيت  عرثيّ
عيرر  مرارع لر ريرريريل علر ر ري   الكنانت  

ًلة عرر ريررارل  ًة عر   يم عرر ريررل ثريرعم عررار ٌع ع
ًيخ   . 3103/  3/  01ث ي

 ذكري 

ًل عرسيىة عايى عرك رير       االستذتاذ لم
عالجر راريٓ  الدكذورة انذاار ر ي  الكنان 

عالع  رررر رررجررركررر  عرررارررىع  كررر ررريررريل عررررّررر  
ًعت  عررريي عسرر ررمرريلرر رر   ًي لررل عررر رر عرررثرريررّرر

ًي  جيا   ثردرىعى يرعم  -ك ي  عرّ  عرثيّ
ععرريي  رم لرير   3103/    3/   7عرخايٍ 

ًعرير  لرع   اكيقشر   رعاريريل عرر رجريع عرر ر
ًىعل عراكيهج عر  اي  لماًل عع عارًع  ا 

ًى  . عخ

 لجنة الع داء
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ًعسيل عر  يي لل ك ي كي عكيال ل:  ًل اكيقش  ّ ث  عرى  ج

ًسير  ّير  عرايجس يً   ًل اكيقش   ًير م يرعم عررخراريرٍ  خالد ا  د شعبان ابراهي ج عخ ايُ )عىعي  عساعم ثريرّر
)الذأثيرات ال سكنة والسموكية العابية لمدايبايرون او الذرا ادول وذداخمه ا عراعسعا   3113/3/38عراايىف   

، ع أر ل رجك  عراكيقش  اع عرسيىة عالس يي عرىك ًع عايى عثى عرجرثريً يكرعع  ع الزيالزين ف  ن وذج افراخ الدجاج(
ًعث  ارلرارى سر ريرى )عسر ريي اسريعرى  –)عس يي  ًة ع ًئيسًي، ععرىك ع كر رير  عررّر  -ك ي  ّ  عراعا / جيا   عراعا م 

ًي / جيا   ثدىعىم عمعًع، ًي / جريار ر   -ععرىك ًع الاى خيرى شكرىعرر  ) عسر ريي اسريعرى  عرثيّ كر رير  عررّر  عررثريرّر
ًٍ) لسر ريي  ًة غيىة عثى عراك م لي ًي / جريار ر  عررارعار م  -عراعا م عمعًع ، ععالس يي عرىك ع كر رير  عررّر  عررثريرّر
ًسير  عاكح عرّير   ًلًي عث ى اكيقش  اس  يم  قث ل عر   قىيً كهيئل جيى جىعً  عمعع عاش

ًعسي  عكيال ل: ًيسل عرك ي  ل قيل ى  عرقى ث ِ  ى

ًٍ سهى مبدالكري  رشيد عرسيىة -0 ًهري -)اى ًعسرير  )عرريرعكري عع ري ًٓ عر س ج  ععرركريراريري  عررلريري رير  ععالىعير م لر رقر  ى ل
 .3103/3/09عير  يعم عر ال ي  عراايىف  عر س جي م

ًٍ  اي ان بكر  رم عرسيىة -3 ًعسي  )-)اى ًعِ عرىععجعم ل ق  ى ًعِ ععا ًٓ عالا  مAntimicrobial peptidesل

 . 3103/3/35عير  يعم عال كيع عراععلت  

ًعسي  ث كععع -)عس يي رمد مبد الغن  بشيرعالس يي عرىك ًع -3 ًي م  ل ق  ى ًٓ عرال  عر يا  عرثيّ  ل

  ( Using species-specific PCR to detect Toxoplasma gondii in broiler chickens) 

 .3103/3/36عير  يعم عر ال ي  عراععلت 

ًٍ اسيعى م ر ا  د مبداهلل عرسيى -4 ًعسي  ث كععع-)اى ًي م ل ق  ى ًٓ عرال  عر يا  عرثيّ  ل

 Use of Enzyme Linked Immunosorbent Assay for detection of aflatoxinM1 in milk        
        powder              3103/3/36عير  يعم عر ال ي  عراععلت. 

  ناقشة رسائل جا عية

  مقات دراسية
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ًة  -5 ًٍ نى  از  ابراهي  عرىك ع ًكر   -) اى ًعسي يع ث كععع ) ارقري ًٓ عر س ج  ععركيايي  عرليي ي  ععالىعي م ل ق يع ى ل
ًعاريرع  ًعو عرىجينم ع )  قييم  أ يً عرىعي يكهرييرى ًعسي ياع  لل خ   عل ًيع ععرثي ًىة اع عالسث ًع  عرا  ًكي  عرىععئي  ر ج عرل

ًعو عرىجينم عير  يعم عر ال ي  عراععلت  ًعلٍع لل عل  .3103/3/36مى عر سام عرليى ثيرىعيك ع

ًٍ اسريعرى   ود سال  شيت عرسيى   -6 ًعسرير  ثر ركرععع  -) اى ًٓ عرر رسر رجر  ععرركريراريري  عررلريري رير  ععالىعير م لر رقر  ى لر
  .3103/3/38)عر كيف عر سيعرعجل رالث م عير  يعم عرخايٍ عراععلت 

ًٍ اسيعىاايل    د    د االح عرسيىة  -7 ًعسي  ث كععع  –) اى ًعِ عرىععجعم ل ق  ى ًعِ ععا ًٓ عالا  ل

(Histopathological and Histochemical study of Cryptoridiosis in Mice) 

 .3103/3/4عير  يعم عال كيع عراععلت 

ًٍ اسيعىسؤدد    د ال  دان  عرسيىة  -8 ًعسرير  ثر ركرععع )ع لريل   –) اى ًعِ عرىععجرعم لر رقر  ى ًعِ ععا ًٓ عالا ل
ًثي  عرا  عل م  ًمي  لل عا ي  عرىجين لل عر   .3103/3/4عير  يعم عال كيع عراععلت عرا

ًة  -9 ًعسرير  ثر ركرععع -)عس ييغادة مبدال نع  فارس عالس يي عرىك ع ًٓ عر س ج  ععركياريري  عررلريري رير  ععالىعير م لر رقر  ى ل
ًي  ععرس عكي  ألجك  ثيِ عرىجين ث ى لرقرع عررثريرِ ثريرراريرىع رعاريرىيرعم عيرر  يرعم عرر رال ري  عررارععلرت  ًعل عر ّع ) عر أ ي

3103/3/5. 

ًعسرير  ثر ركرععع -)عس يي اسيعىاشرف اديق الياس عرسيى  -01 ًٓ عرر رسر رجر  ععرركريراريري  عررلريري رير  ععالىعير م لر رقر  ى لر
 .3103/3/5عكي ي  عر  يا  ا  م عير  يعم عر ال ي  عراععلت    Autism) ايهع عر على  

ًعسرير  ثر ركرععع -)عس يي اسريعرى   د خالد شندالة عرىك ًع -00 ًٓ عرر رسر رجر  ععرركريراريري  عررلريري رير  ععالىعير م لر رقر  ى لر
ًثع ....... ععالج م عير  يعم عر ال ي  عراععلت   .3103/3/5) عر

ًٍ اسيعى) انذاار خزمل شهاب عرسيىة  -03 ًعسير  ثر ركرععع )عرركرثري ريل   –اى ًعِ عرىععجعم ل ق  ى ًعِ ععا ًٓ عالا ل
ًي .....  اكي هي ععس خىعاي هيم    .3103/3/00عير  يعم عال كيع عراععلت عرّثي  ععر ّ

ًٍمبدالوا د ا  د  سن عرىك ًع  -03 ًعل  -)اى ًعسرير  ثر ركرععع ) رلرىيرى عرراركرع ًي م ل ق  ى ًٓ عرال  عر يا  عرثيّ ل
ًة عررراررارر رريرر  الكسرر رريرر ررى ن ثرريسرر ررخررىعم  ررقرركرريرر  ع    (S.canisعرسررثررلرريرر    ٌارر رررجرريررع ع       PCR-RFLPم  ررر رر
16SrRNA   3103/3/03عير  يعم عر ال ي  عراععلت م.   
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ًٍ اسيعىسوسن    د ا ين عرسيىة   -04 ًة -)اى ًعسي  لع  ) عرىع ًٓ عر س ج  ععركيايي  عرليي ي  ععالىعي م ل ق  ى ل
ًهري لرل عررثريرئر  عارلر  عررارجر رارثمم عيرر  يرعم عرر رال ري   ًثي  ر ثكيل ععراعسعا  ) عركثري ريل عىع عر ل عقيال لل ك ي  عر 

 .3103/3/03عراععلت 

 

 

 

ًعن مرارع  ًعسر  عررىكر رع ًعسي  رى ًشلل عرث  يل عرى يس اً ا
ًعسرل  ًة عر   يم عر يرل ععرثلم عر  ال رر ر ريم عررى ٌع ًكياج ع ث

ًي ثيالر ليت ثث ىعع  3103-3103 اع ك ي  عرّ  عرثيّ
ًعس ، ليم عر لت ك  اع عرسيى  ا  د خمف التجتبتور  عرى

ًيرر م ست تر ت ت تتد ابتراهتيت  ععالكسر   ًعلر  ثريرّر ًعن جر )ىكرر رع
ًيم سفانة خضر    ود ععالكس   ًيرح ثريرّر ًعن  شر ) ىكر رع
ًير م مم  سعتيتد  ت تود  ععرسيى  ًعن لسر رجر  ثريرّر ) ىكر رع

ٌيرري، كر رارركرى ررهررم عرر رعلرريرت ععرركررجريه لررل  ثرجريار رري رهرم ثرراريررير
ً هم عر  اي   اسي

 

 

 

 

 

 

 بعثات دراسية
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ًي للُ ععالن عرر رىيرى ارع عالاريثريل   ًي  م لل عراس ش ى عر   يال / ك ي  عرّ  عرثيّ ماع ايىة عر ّثيت عرثيّ
ًمي  راخ  ف عرليععكيل عرلق ي  رشهً شثيّ  عكاي يأ ل: 3103—عرا

ٌعل لل عرخيع  ععرجياٍع ععالثقيً ععر رجرع   44ث دل ليالل عرّ  عرثيّكل عر ل  م للاهي ععالجهي  -0 لير   ع
ًَ ععرر رهري   ً  ععركقُ عردريعئرل عسرع  عررهرمرم علرارعمر  عرركر ًي  ععرك يو ععرج ععرايعٌ عشا ل عايثيل عرجسم عرد

 عالا ي  ععرا ىة ععالايثيل عر ك سي  ععرخاج ثّ ي ييل عرىم.

ًعل  عع م  كيس  عرليععع  -3 ًٓ عرج ٌعل لرل عالثرقريً  31ث دل عىى عرليالل عر ل  م للاهي ععالجهي لل ل لير   ع
ًير  ععلر رثريٍ عررارشريرار   ًلرم ععسرً عررعالىة ععرر رار رير  عررقريرار ععرجياٍع ععالغكيم ععرايعٌ ععرقرّرّ عشرار رل عرر رهري  عرر

ًَ ععر  ت عق ث عر يع. ًعه ععركسًع عل ح عرك  ععالجهيِ عللُ عرلا  ثيرسعكيً ععرج

ًعِ عرىععجع  -3 ًعِ ععا ًٓ عالا ٌعرل لرل عررىجرين  31ث دل عىى عرليالل عر ل  م للاهي ععالجهي لل ل لريرر   رع
ًعِ اكهي عركيعكيس  ععر هي  عالكريريٍ عررهرععئرير  عسرع   ًعال عشا ل عالايث  ثاخ  ف عالا ععرلايم ععرثثدي  ععرىي  عر

ًعِ  ك سي .   عر ديي  عكقُ عر ي يايكيل ععالسهي  ععر هي  عالا ي  ععا

 

 
 

     ًِ ًّ   رد ً يع ع اي يع  رّ ث  عرسك  عرخياس ، عالعرى عرى لقع  ىععجع ث ًي س  كْال ك ي  عرّ  عرثيّ
ًي هم ع ى عسيسييل  ٌعيي عرخيا  ثك  كٓع اع عكععٓ عرلقع  ع   عّالٓ عرّ ث  ع ى كي ي  عكشي  لقع  عرىععجع ععرا
ًة ععر  يا   ًت عرا ث   ر   قيم ععرثس  ًف ع ى عرّ ًة ا ا  عرثيع عراعا  ععر   ٌيي عكشي  لقع  عرىععجع، ععر يكي  ر

ٌيكهي. ًيق  ل ْهي ع خ  عرالل اث عراك جيل ّع

 الذطبيق البيطر 

 سفرات مم ية
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ًيرً )ار ريعع عرر راريرى اسا تة ابتراهتيت  متزاو   م عخ ييً عالس يي عرىك ًع  ًئريرٍ هريرئر   رلر ر شعؤع عر  اي  ععررّر رثر م 
 International journal of Anatomy and Physiologyعراج   عر يراي  

ًيً عراج   عر يراي   ًن عمعع لل هيئ   ل  ععراج   Academic and Scientific Publishingكاي  م عخ يي

Journal of Animal Reproduction Studies  عس يي اسيعىظافر    د مزيز اث عالس يي عراسيعى عرىك ًع(- 
ًعل  عع م  كيس  عرليعععم ًٓ عرج  ًئيٍ ل

 Journal of Medicine and Medical Sciencesكاي قيم ث قعيم ثلم راج    

 

 ندوة مم ية

ً  عالس يي عرىك ًع     ًعِ عررىععجرع االح  هد   سن شي / عس يي عار
ًعِ عرىععجع لرل كر رير  عررّر   لل ك ي كي ثيركىعة عر  اي  عرا خاا  ثيا
ًععر  ععررىععجرع  ًك  كعسيً ر رٌ ًة عثير  يعع اث ش ًي / جيا   عرثا عرثيّ

، لرريررم كرريكررل ررر   3103/    3/    35عيررر  يررعم عال رركرريررع عررراررارريىف 
ًعت ، عقرىارل كر  ارع  ًة عع ا عقيل اركريعر  عررىععجرع لرل عرر ر اليم
ًكر ر   ًك  ك   شكً ع قىيً ر ىك ًع االه اهرىي عر رى اشري عرك ي  ععرش

 انجازات مم ية

ًة ارع عالعرالم رر ريم  ًىة ععراريى ًسرارير  عررعع ًة ارع عالعرالم رر ريم عكا ل رجك  عر القيل ععالعالم ثريىخري  جراريرث عرركر ر  عرر ًىة ععراريى ًسرارير  عررعع ًة ارع عالعرالم رر ريم عكا ل رجك  عر القيل ععالعالم ثريىخري  جراريرث عرركر ر  عرر ًىة ععراريى ًسرارير  عررعع عكا ل رجك  عر القيل ععالعالم ثريىخري  جراريرث عرركر ر  عرر
ًعجرهري    310331033103 ًعكي  رجايث عرك   ااي يسه  عرثلم عكهي ععسر رخر ًعجرهري ع ى كْيم ليسعثل ععا  كسخ عرك  ًعكي  رجايث عرك   ااي يسه  عرثلم عكهي ععسر رخر ًعجرهري ع ى كْيم ليسعثل ععا  كسخ عرك  ًعكي  رجايث عرك   ااي يسه  عرثلم عكهي ععسر رخر ع ى كْيم ليسعثل ععا  كسخ عرك 

ًي  ر يم  ًسير  عالخثي ًل عرك ي  عرخيُ ثير ًي  ر يم لل عي عقل كيع. ععاى ًسير  عالخثي ًل عرك ي  عرخيُ ثير ًي  ر يم لل عي عقل كيع. ععاى ًسير  عالخثي ًل عرك ي  عرخيُ ثير ععريي يل عي ع ى ع كرل ععريي يل عي ع ى ع كرل ععريي يل عي ع ى ع كرل    310331033103لل عي عقل كيع. ععاى
ًي. ًي  رك ي  عرّ  عرثيّ ًسير  عالخثي ًي.عشً عىىع اع عر ًي  رك ي  عرّ  عرثيّ ًسير  عالخثي ًي.عشً عىىع اع عر ًي  رك ي  عرّ  عرثيّ ًسير  عالخثي    عشً عىىع اع عر
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ًي          ًٓ عالليي  عراجه كر رير  عررّر   -عقيم ل
ًة ارع  ًيرثرير  رر ر ر ر ًة  رى ًي ىع /   3/    6  -  4عرثيّ

دورة ذتتنتتشتتيتتطتتيتتة فتت  التت تتنتتامتتة  ثرر رركررععع 3103
واالخذبارات التذتشتختيتاتيتة الت تنتامتيتة لتال ترا  

ًة عرسريرىة عراريرى عرركر رير   الفايروسية ععل  لل عررىع
ًة  ًعلرقرهري انذاار ر ي  التكتنتانت  عالس يي عرىك ع عير

ًة عرررىى ارررع  عرسرريىة عررررارر ررريعكرريرررع، ععررررقرريررل ثرريررررىع
ًي  ععرر رار رير  علرل خر ريم  ًعل عر  اي  عركْ عراليم
ًكيع.  ًي  ع ى عراشي ٌعل عرشهيىعل عر قىي ًة ع  عرىع

 

 
 

ًع رجايث عر يا يع ععررييرع  ًئيسل راثكى عرك ي  شك  م عث عع عهلل   يرى عالك هي  اع عالعاي  عرخيا  ث جاي  عراىخ  عر
ًعجرر  ثرريرررارْررهررً عررريي هررع عرر رريرر   سريهرراررع ثرريخرر

 عالع.

 دورات الذعمي  ال سذ ر

  دخل الكمية
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ًعجث ععراجالل عكيال ل:  لا ل اك ث  عرك ي  ع ى اجاعع  اع عرك   ععرا

ًثي : -0 ًعجث عر   عرا

 .3103-3103ىري  ك ي  ع عم عرثيئ  ع قيكي هي ر يم  -0

ًثي :-3  جىيى عراك ث  اع عراجالل عر 

 3103ر يم    3عر ىى     38اج   ّ  عراعا           اج ى  -0

ًل    اج ى  -3 ًيل ر   عم عرا  3100ر يم    0عر ىى     06اج    ك

ًشيىي                   عر ىى -3 ًعقي  عال ًعع  عر   3103ر يم    3عرٌ

  عر  الكذاب

ًة        ًِ عررخريُ ثريرركر ر  عرر ر رارير  عرريي  انذاار ر ي  الكنان  عل  لل عرسيىة عايى عرك ي  عالس يي عرىك ع عررار ر
ٌل ع   ًشيف عراك ث  ععرر رل  رجريع عركرععكرًي لرل  351عقيا   ش ث  عراك ث  لل عرك ي  لع  عرك   عرلىي   عر ل ىخ ل ع

ًة ثهيع عراكجٌ عرركرثريرً عيرر  لرل كر رار رهري  ًل هي عرديا ًل عرسيىة عايى عرك ي  عع ل ًي  ععث اخ  ف عر خاايل عرثيّ
ٌععً ا اكي  ر جايث ىععم عراعلقي  ععركجيه .  عر ل ىعك هي لل سج  عر

 جديد ال كذبة
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 جىيى عراك ث  اع عراجالل عألجكثي : -3
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ًة     ًعسي  ث كععع )اسراء ابراهي  خميل عرقل عرىك ع نقل جينات ال قاو ة لالدوية الت تضتادة لتمتفتطتريتات بتيتن  ل ق  ى
ٌهريرً غريرر  لريري رل يرعم  سالالت ال بيضات ال بيضة ال عزولة  ن العينات السريرية م لرل قريعر  عالسر ريي عررىكر رًع 

ًكيي. 3103/3/35عال كيع  ًعن عرليا   ع يهي اع ىعر    ًعس هي ر ىك ع ٌ  اع ى  عهل ج

 

 

 

 

 

 

  مقة دراسية

   شكر وذقديرشكر وذقديرشكر وذقدير

ًثرال  كر ر  شركرً ع رقرىيرً رركر رير   ًة ععالكثيً عكر ًي جيا يل عرثا ًثرال  كر ر  شركرً ع رقرىيرً رركر رير  عجهل عايىعل ك ييل عرّ  عرثيّ ًة ععالكثيً عكر ًي جيا يل عرثا ًثرال  كر ر  شركرً ع رقرىيرً رركر رير  عجهل عايىعل ك ييل عرّ  عرثيّ ًة ععالكثيً عكر ًي جيا يل عرثا عجهل عايىعل ك ييل عرّ  عرثيّ
ًي ًيعرّ  عرثيّ ًيعرّ  عرثيّ ًير  عىررير  عالكشرّر  عرر ر رارير  ———عرّ  عرثيّ ًعقي  ر   عم عرثيرّر ًير  عىررير  عالكشرّر  عرر ر رارير  جيا   عراعا  إلهىعئهم عراج   عر  ًعقي  ر   عم عرثيرّر ًير  عىررير  عالكشرّر  عرر ر رارير  جيا   عراعا  إلهىعئهم عراج   عر  ًعقي  ر   عم عرثيرّر جيا   عراعا  إلهىعئهم عراج   عر 

ًي .   310331033103ر يم ر يم ر يم  ًسير  عالخثي ًي .ععر ًسير  عالخثي ًي .ععر ًسير  عالخثي    ععر
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 ذعاز 

ٌي  عرى:    قىم عرك ي  ثير  

ًٍ اسيعىزهراء مادل داؤد عرسيىة  -0 ًعِ عرىععجع م رعلية ععرىهي.-)اى ًعِ ععا ًٓ عالا  ل

ًٍ اسيعىوسا  بطرس ذو ا عرسيى  -3 ًٓ عر س ج  ععركيايي  عرليي ي  ععالىعي م رعلية ععرىن.-)اى  ل

 انا هلل وانا اليه راجعون......

    اىً عع                                                          اايم ع ك يي اىً عع                                                          اايم ع ك يي اىً عع                                                          اايم ع ك يي            

ًي/                                               رجك  عر القيل ععالعالم ًي/                                               رجك  عر القيل ععالعالمك ي  عرّ  عرثيّ ًي/                                               رجك  عر القيل ععالعالمك ي  عرّ  عرثيّ    ك ي  عرّ  عرثيّ

   جيا   عراعا                                                          لل عرك ي جيا   عراعا                                                          لل عرك ي جيا   عراعا                                                          لل عرك ي    

   

ًئيسي                ًم يعسف عرقٍ    ٌييى اك ًعف                                                  عرسيى  ًئيسيعالش ًم يعسف عرقٍ    ٌييى اك ًعف                                                  عرسيى  ًئيسيعالش ًم يعسف عرقٍ    ٌييى اك ًعف                                                  عرسيى     عالش

ًليم عرككيكل                                       عرسيىة عل خيً خيرى الاى      عمعع ًليم عرككيكل                                       عرسيىة عل خيً خيرى الاى      عمععل.ى.عك ايً  ًليم عرككيكل                                       عرسيىة عل خيً خيرى الاى      عمععل.ى.عك ايً     ل.ى.عك ايً 

ٌععي                                      عرسيى الاى عايع الاعى       عمعع ًعهيم ع ٌععي                                      عرسيى الاى عايع الاعى       عمععل.ى. عسيا  عث ًعهيم ع ٌععي                                      عرسيى الاى عايع الاعى       عمععل.ى. عسيا  عث ًعهيم ع    ل.ى. عسيا  عث

ٌعً عثىعرجععى     عمعع ًم هيشم عرااله                                       عرسيى علاى ك ٌعً عثىعرجععى     عمععل.م.ى. ك ًم هيشم عرااله                                       عرسيى علاى ك ٌعً عثىعرجععى     عمععل.م.ى. ك ًم هيشم عرااله                                       عرسيى علاى ك    ل.م.ى. ك

ٌى  عليت         عمعع                                                                                                                                                                                           ٌى  عليت         عمعععرسيى علاى كع ٌى  عليت         عمعععرسيى علاى كع    عرسيى علاى كع

   عرسيى الاى  ياً شيل         عمعععرسيى الاى  ياً شيل         عمعععرسيى الاى  ياً شيل         عمعع                                                                                                                                                                                          

   عرسيى ع ل قيىً خمً         عمعععرسيى ع ل قيىً خمً         عمعععرسيى ع ل قيىً خمً         عمعع                                                                                                                                                                                          


