نوع اإليفاد

م

الكلية

0

العلوم

3

الطب البيطري

2
2

البعثات الخارجية

التمريض
الزراعة

التخصصات المطلوبة إلعالن البعثات للعام الثانى  3102 – 3102م من الخطة الخمسية السابعة  3102 – 3103م
التخصص الدقيق
التخصص العام
الكيمياء الحيوية للعالجات الجزيئية
كيمياء حيوية عضوية
Biochemistry of Molecular Therapeutics
استخدام البيولوجيا الجزيئية فى التشخيص النسيجي للفيروسات المسببة لألورام
الباثولوجيا
Molecular biology techniques in histologic diagnosis of oncogenic viruses
Waste management in pediatric hospitals
تمريض صحة مجتمع
Molecular cell biology fruit tress
فاكهة
Isolation and structure elucidation of natural chemical compounds from plant
Pharmacognosy
)sources (Family: Erythina
مقدرات بيانات السلسلة  Panel dataلدالة اإلنتاج وتناقضات سوق اإلنتاج بالتطبيق على الدول النامية
Panel data estimation of the production function and product market
محاسبة
imperfections with applying to developing countries

5

الصيدلة

6

التجارة

2

الزراعة

محاصيل (تربية محاصيل)

العلوم

فيزياء جوامد

8
9

بعثات إشراف
مشترك

01
00
03

مهمات علمية
إلجراء أبحاث ما
بعد الدكتوراه

التمريض

تمريض حاالت حرجة

الطب البيطرى

تشريح الحيوان واألجنة

الصيدلة

Pharmaceutical Analytical Chemistry

الزراعة

األراضي والمياه (إدارة الموارد المائية)
الكيمياء الحيوية
(الكيمياء الحيوية واإلكلينيكية)
إدارة تمريض
Pharmacology

02

الطب البيطرى

02
05

التمريض
الصيدلة

06

العلوم

جيولوجيا

التجارة

إدارة األعمال (تسويق)

02
03

مهمات علمية
إلجراء أبحاث ما
بعد الدكتوراه

الزراعة

02

الطب البيطرى

02

التمريض

تربية محاصيل الحبوب لتحمل االجهادات المائية والبيئية
تكنولوجيا تحضير أنابيب النانوكربونية وتطبيقاتها
Carbon Nanotube and its Applications
Reduce infection rate associated with invasive producer and/or devices
إعادة برمجة الخلية للعالج بالخاليا الجذعية
Cell reprogramming for tem cell therapy
Analysis of chiral pharmaceutical compounds in biological fluids
Sustainable water resources management under water deficit conditions
المعامالت الجينية لالضطرابات المرضية فى النموذج الحي والمعملي
Gene-Manipulation of pathogenic disorder In Vivo and In Vitro models
Providing clinical risk management education for professional nurses
Pharmacogenomics
جيوفيزياء البيئة والهندسية
Geophysics and environmental engineeri
خلق القيمة فى مجال تسويق الخدمات
Sustainable water resources management under water deficit conditions

األراضي والمياه (إدارة الموارد المائية)
الكيمياء الحيوية
(الكيمياء الحيوية واإلكلينيكية)
إدارة تمريض

المعامالت الجينية لالضطرابات المرضية فى النموذج الحي والمعملي
Gene-Manipulation of pathogenic disorder In Vivo and In Vitro models
Providing clinical risk management education for professional nurses

