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 أزمً  صُ "ُي" ثغُ اهلل اٌشؽّٓ اٌشؽ اٌغٍغخ ػّيذ اٌىٍيخ – ػجذ اٌؾّيذ اٌغيذ ػجذ اٌؾّيذ/  أ.د حافززؼ اٌغيذ

عيبدرٗ إٌٝ عذٚي األػّبي ٚلبَ أػضبء اٌّغٍظ ثزمذيُ ٚاعت اٌؼضاء ٌٍذوزٛسح/ إيٕبط ؽبِذ ٘ضاع فٝ 

ٚفبح ٚاٌذ عيبدرٙب ٚرمذيُ ٚاعت اٌؼضاء ٌٍذوزٛس/ ػالء سشذٜ فٝ ٚفبح ٚاٌذح عيبدرٗ ٚلبَ عيبدرٗ ثزمذيُ 

 ٕخ ثمغُ اٌجغبريٓ ثبٌىٍيخ : اٌشىش ٌىً ِٓ اٌغبدح أػضبء ٘يئخ اٌزذسيظ رخصص اٌض٘ٛس ٚٔجبربد اٌضي

 د/ يؾيٝ أؽّذ ػٍٝ  -

 د/ إيّبْ أؽّذ عٛيذاْ -

 د/ ِٕيغ ِجشٚن ِجبسن  -

 د/ أِيشح خّيظ غشيت -

 د/أِيشح سِضبْ ػضّبْ -

 د/ ساِٝ عبثش اٌىٕبٔٝ  -

 أ/ عبِٝ عؼيذ يؼمٛة -

 أ/ خٍٛد ػجذ اٌغالَ -

 ػٍٝ ِغٙٛدُ٘ فٝ رٕغيك اٌض٘ٛس ٚاٌضيٕخ ثبٌىٍيخ .

  ٝ3/23/3122اٌزصذيك ػٍٝ ِؾضش ِغٍظ اٌىٍيخ إٌّؼمذ ف . 

  ٔغخخ ِٓ وزبة اٌّؤرّش  011ِغبّ٘خ اٌغشفخ اٌزغبسيخ اٌّصشيخ ثّؾبفظخ اٌجؾيشح ثزّٛيً طجبػخ ػذد

 . ٚعجٗ غذاء ٌضيٛف اٌّؤرّش 211ثبإلضبفخ إٌٝ 

 ِخبطجخ األلغبَ اٌؼٍّيخ ثزٛصيف ِمشساد اٌذساعبد اٌؼٍيب . 

 ٌٍغيذ اٌّذيش اٌزٕفيزٜ ٌٛؽذح ضّبْ اٌغٛدح ثبٌىٍيخ إخزيبس صالصخ ٔٛاة  :  

 د/ أعّبء شٛلٝ إٌغبس -

 د/ غٕيُ ِؾّذ ػبِش -

 د/ ٌٚيذ شؼجبْ ؽجشٝ  -

  ٌٍّغزٜٛ اٌضبٌش ٚاٌشاثغ . اٌزؼٍيّيخرٛصيغ إعزجيبٔبد ٌميبط سضب اٌطالة ػٓ اٌؼٍّيخ 

  اٌزؼٍيُ ٚاٌطالة ٚاألعزبر ثمغُ  ٚويً اٌىٍيخ ٌشئْٛ –طٍت ؽضٛس اٌغيذح أ.د/ ٘ذٜ ِزٌٛٝ ِؾّذ ٔصش

ٚلبيخ إٌجبد ثبٌىٍيخ اٌّؤرّش اٌؼٍّٝ اٌزٜ عٛف يؼمذ فٝ اٌٛاليبد اٌّزؾذح األِشيىيخ رؾذ ػٕٛاْ 

"Mitochondria in Health and Disease  ِٓ 3123ِبسط  33إٌٝ  21" ٚرٌه فٝ اٌفزشح 

ٚرٌه ثٕبءًا ػٍٝ ِٛافمخ ِغٍظ لغُ  شثٛاليخ وبٌيفٛسٔيب ؽيش أْ ٌغيبدرٙب ثؾش ِمجٛي ٌٍٕشش فٝ اٌّؤرّ

 . 41/23/3122ٚلبيخ إٌجبد فٝ 
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  ْاٌّؼيذ ثمغُ أِشاض إٌجبد ثبٌىٍيخ ٌشغً ٚظيفخ ِذسط  –رؼييٓ اٌغيذ / سائذ شؼجبْ شؾبرخ شؼجب

 .0/2/3123ٚرٌه ثٕبءًا ػٍٝ ِٛافمخ ِغٍظ لغُ أِشاض إٌجبد فٝ ِغبػذ ثزاد اٌمغُ 

 ِؾّذ فشط ٚاٌغيذح أ.د/ ٕ٘بء ِٙذٜ اثٛ صيذ ٌجشٔبِظ ٌغخ إٔغٍيضيخ ِّيضاٌطٍت اٌّمذَ ِٓ اٌغيذ أ.د/ وشي ُ  

  ْٔجبربد )اٌّغغً ٌذسعخ دوزٛساٖ  رخصص  -رؾذيذ  ِٛضٛع ثؾش اٌطبٌت / أؽّذ ِؾّذ أؽّذ عٍّب

" ٚرٌه ثٕبءًا ػٍٝ ِٛافمخ ِغٍظ " ٔظبَ اٌغبػبد اٌّؼزّذح 3120في خشيف  اٌضيٕخ ٚرٕغيك اٌؾذائك(

 . 30/22/3122ٝ لغُ اٌجغبريٓ ف

  رخصص   فٝ اٌؼٍَٛ اٌضساػيخ اٌطبٌت/ شؼجبْ ػٍٝ ػجذ اٌّغيذ اٌغؼذاٜٚ  دسعخ اٌّبعغزيشِٕؼ "

ٚرٌه ثٕبءًا ػٍٝ ِٛافمخ ِغٍظ لغُ اإللزصبد ٚاإلسشبد اٌضساػٝ ٚاٌزّٕيخ اٌشيفيخ فٝ  صساػٝ" إلزصبد

41/23/3122. 

 ٝرخصص  إسشبد  فٝ اٌؼٍَٛ اٌضساػيخ دسعخ اٌذوزٛساٖ  -ِٕؼ  اٌطبٌجخ / سشب  ِؾّذ ِؾّٛد ػبص "

ٚرٌه ثٕبءًا ػٍٝ ِٛافمخ ِغٍظ لغُ اإللزصبد ٚاإلسشبد اٌضساػٝ ٚاٌزّٕيخ اٌشيفيخ فٝ  صساػٝ "

41/23/3122. 

 ٜدسعخ اٌذوزٛساٖ  فٝ اٌؼٍَٛ اٌضساػيخ"رخصص  ِغزّغ سيفٝ " -ِٕؼ اٌطبٌجخ /أِبٔٝ ػٍٝ ػيذ اٌضغبس 

 .41/23/3122لزصبد ٚاإلسشبد اٌضساػٝ ٚاٌزّٕيخ اٌشيفيخ فٝ ٚرٌه ثٕبءًا ػٍٝ ِٛافمخ ِغٍظ لغُ اإل

  ػشض رشىيً ٌغٕخ ٚؽذح إداسح األصِبد ٚاٌىٛاسس ثبٌىٍيخ. 

 . ػشض رشىيً ٌغٕخ اٌغالِخ ٚاٌصؾخ إٌّٙيخ ثبٌىٍيخ 

  ًرُ ػشض ِمزشؽبد األلغبَ اٌؼٍّيخ ٌٍذٚساد اٌزذسيجيخ اٌزٝ عٛف يزُ رٕفيز٘ب ِٓ خالي ِشوض رأ٘ي

 ق اٌؼًّ .اٌشجبة ٌغٛ

  رُ ػشض ِمزشػ رؼّيُ ثشٔبِظ اٌٛػٝ اٌجيئٝ اٌشيفٝ إٌّفز ثغبِؼخ إٌّصٛسح ػٍٝ رطجيمخ ثغبِؼخ

 دِٕٙٛس ٚاٌّمذَ ِٓ لغُ اإللزصبد ٚاإلسشبد اٌضساػٝ .


