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 يذضش اجتًبع 

 انطت انجيطشي يجهظ كهيخ
 18/11/2013 ذح فٚثديغزٔ  اىَْؼق

 2012/2013نهؼبو انجبيؼً  

 إخزَغ ٍديظ مييخ اىطت اىجيطشٙ خبٍؼخ دٍْٖ٘سفٚ رَبً اىغبػخ اىثبّيخ ثؼذ اىظٖش يً٘

  -اعبيخ انغيذ يذشوطاالعتبر انذكتىس / ثشئبعخ اىغيذ  18/11/2013اىَ٘افق  ثْيِاال

 ٗزض٘س مالً ٍِ اىغبدح :ـ ػًيذ انكهيخ

 وكيم انكهيخ نشئىٌ انتؼهيى وانطالة أ.د/ هبًَ فىصي انهمبًَ .1

 وكيم انكهيخ نشئىٌ خذيخ انًجتًغ وتًُيخ انجيئخ أ.د/ ػجيذ ػجذ انؼبطً صبنخ .2

 وكيم انكهيخ نشئىٌ انذساعبد انؼهيب وانجذىث أ.د/ ػجذ انشدًٍ اثى سواػ .3

 انششاثًأ.د/ أششف ػجذ انًذغٍ  .4
 

 خسئـيــظ لـغـــى انتشـشيـخ وػـهى االجُــ

 سئيظ لغى االدويخ انجيطشيخ د/ دبصو يذًذ شبهيٍ لبئى ثؼًم .5

 لبئى ثؼًم سئيظ لغى انفغيىنىجً د/ اعًبػيم اعًبػيم اثى غُيًخ .6

 لبئى ثؼًم سئيظ لغى االَغجخ وانخاليب د/ يذًذ ػبسف انُششتً .7

 ًم سئيظ لغى انطت انششػً وانغًىولبئى ثؼ د/ يبعش عؼيذ انغيذ عبنى .8

 د/ ششيف صكشيب كبيم .9

 د/ يذيذخ صالح اثشاهيى  .10

 لبئى ثؼًم سئيظ لغى سػبيخ انذيىاٌ

 لبئى ثؼًم سئيظ لغى انًيكشوثيىنىجً

 اعتبر يغبػذ ثمغى سػبيخ انذيىاٌ د/ ػجذ انجىاد صالح انطذبوي .11

 انًذيش انتُفيزي نىدذح ضًبٌ انجىدح د/ ػهً دبفظ انفبس .12

 انًذسط ثمغى صذخ انذيىاٌ وااليشاض انًشتشكخ / يىعً يذًذ ػجذ هللاد .13

 انًذسط ثمغى انتغزيخ وانتغزيخ االكهيُيكيخ غيذاند/ دًبدح ػجذ انؼضيض  .14

 :ـس ػِ اىسض٘س زٗقذ اػز

 ت انذيىاٌــظ لغى طتبر وسئيـــاع          / يذًذ يذيً َصشانغيذ االعتبر انذكتىس 

 :ـػِ اىسض٘س  رغيت ٗقذ

 يبدح االيشاضَبئت سئيظ لغى طت انذيىاٌ نشئىٌ              /َجيم يذًذ ثكيشنغيذ انذكتىسا 

 ورنك َظشاً نغفش عيبدته خبسد يصش انًؼذيخ              

ثزقذيٌ خبىص اىزؼبصٙ ىنو افززر اىغيذ االعزبر اىذمز٘س / ػَيذ اىنييخ ٗ سئيظ اىَديظ االخزَبع  

 ٍِ :ـ

 فً وفبح ػًخ عيبدته    / يذًذ يذيً َصشانغيذ االعتبر انذكتىس  .1
 فً وفبح وانذ عيبدته    انغيذ انذكتىس / ػجذ انجىاد صالح انطذبوي  .2
 فً وفبح وانذ عيبدتهب    انغيذح انذكتىسح/ يًُ انغيذ يىَظ .3
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 سجخ ػهً جذول االػًبلػمت رنك ششع انًجهظ فً َظش انًىضىػبد انًذ
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 أوالً: انًىضىػبد انؼبيخ

 اىزصذيق ػيٚ ٍب خبء فٚ إخزَبع ٍديظ اىنييخ اىغبثق . .1

 صذق انًجهظ ػهً انًذضش  -انمشاس :

 يىضىػبد شئىٌ هيئخ انتذسيظ حبَيب 

إّزرذاة اىغريذ د.د/ دعربٍخ اىغرريذ اىثرشٗح اىسي٘اّيرخ ثنر ُ  قغرٌ سػبيرخ اىسير٘اُ ٗرَْيرخاىْظرش فرٚ ٍديرظ  .2

خبٍؼررخ دٍْٖرر٘س ىيزررذسيظ ٗٗ ررغ  –دعررزبر سػبيررخ اىسيرر٘اُ ٗاىررذٗاخِ إىررٚ مييررخ اىضساػررخ  –شٗط ٍسرر

ىطالة اىذساعبد اىؼييب ث٘اقرغ  2705845االٍزسبُ ٗاىزصسير ىَقشس إػذاد اىجيبّبد ٗرسييو اىزدبسة 

عرررربػخ رطجيقرررربد إعررررج٘ػيبً خرررراله اى صررررو اىذساعررررٚ االٗه ىيؼرررربً اىدرررربٍؼٚ  2عرررربػخ ّظررررشٙ    2

2013/2014 . 

 وافك انًجهظ   -انمشاس :

ٗميو مييخ اىزدبسح ىنئُ٘ خذٍخ اىَدزَغ ىزَْيخ اىجيئخ  إّزذاة اىغيذ د.د/ دششف ٍسَذ ػجذ هللااىْظش فٚ  .3

 عبػخ إعج٘ػيبً . 2ٗرىل ىزذسيظ ٍبدح زق٘ق االّغبُ ىي شقخ االٗىٚ ث٘اقغ ػذد 

 وافك انًجهظ   -انمشاس :

  ودذح ضًبٌ انجىدحيىضىػبد حبَيب  

مالً ٍِ االقغبً االريخ ) اىشقبثخ إزبطخ اىَديظ ث ُ ظش فٚ ٍديظ ٗزذح  َبُ اىد٘دح ثن ُ اىْ .4

اىزنشير ٗػيٌ االخْخ ( ىٌ يقٌ ثزغييٌ رقبسيش اىَقشساد  –اىَينشٗثي٘ى٘خيب  –اىصسيخ ػيٚ االغزيخ 

 ً . 2013-2012اىؼبً اىذساعٚ 

   أديظ انًجهظ ػهًبً  -انمشاس :

 انؼهيب وانؼاللبد انخمبفيخ  انذساعبديىضىػبد : حبنخب 

 –رسذيذ ٍ٘ػذ إٍزسبّبد اىذساعبد اىؼييب ) دثيً٘ اىذساعبد اىؼييب ثن ُ  اىْظش فٚ اىَزمشح اىَقذٍخ ٍِ  .5

  29/12/2013ػيٚ دُ رجذاء يً٘ االزذ اىَ٘افق  2013دمز٘سآ ( فصو خشيف  –ٍبخغزيش 

 وافك انًجهظ   -انمشاس :

٘يخ ثن ُ رننيو ىدْخ االششاف ػيٚ سعبىخ اىَبخغزيش اىخبصخ اىْظش فٚ ٍديظ قغٌ اىنيَيبء اىسي .6

 ثبىغيذح ط.ة/  سٚ إثشإيٌ صيذاُ ٗرسذيذ ػْ٘اُ اىجسث :ـ

 ثبنهغخ االَجهيضيخ :

Biochemical effects of Ginger on broilers 

 اىز ثيشاد اىنيَيبئيخ اىسي٘يخ ىيضّدجيو ػيٚ ثذاسٙ اىزغَيِ  انؼشثيخ:ـ ثبنهغخ 

 

 

 شافنجُخ االش

 .عميذ الكلية ورئيط قضم الكيمياء الحيوية    أ.د/ أصامة الضيذ محروش 

 .جامعة كفر الشيخ –كلية الطب البيطرى  –أصتار الكيمياء الحيوية   أ.د/ خالذ عبذ العليم كحيلو 

 .جامعة دمنهور  –كلية الطب البيطرى  –مذرش الكيمياء الحيوية    د/ على حافظ الفار 

 .جامعة دمنهور  –كلية الطب البيطرى  –مذرش الكيمياء الحيوية    دق د/ قذرى محمذ صا

  وافك انًجهظ   -انمشاس :
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اىخبصخ  اىذمز٘ساح  اىْظش فٚ ٍديظ قغٌ اىنيَيبء اىسي٘يخ ثن ُ رننيو ىدْخ االششاف ػيٚ سعبىخ  .7

 ثبىغيذ ط.ة/ يبعش ٍسَذ ػجذ اىْجٚ ٗرسذيذ ػْ٘اُ اىجسث:ـ

 ثبنهغخ االَجهيضيخ :

Biochemical alterations of antioxidants status in 

different tissues at different ages in sheep 

فٚ االّغدخ اىَخزي خ فٚ االػَبس اىزغيشاد اىنيَيبئيخ اىسي٘يخ ىَضبداد االمغذح   انؼشثيخ:ـ ثبنهغخ 

 اىَخزي خ فٚ االغْبً .

 نجُخ االششاف

 .ورئيط قضم الكيمياء الحيوية عميذ الكلية    أ.د/ أصامة الضيذ محروش 

 بنهاجامعة  –كلية الطب البيطرى  –أصتار الكيمياء الحيوية     حضين عبذ املقصود أ.د/ 

 .جامعة دمنهور  –كلية الطب البيطرى  –مذرش الكيمياء الحيوية    د/ على حافظ الفار 

 .امعة دمنهور ج –كلية الطب البيطرى  –مذرش الكيمياء الحيوية    د/ قذرى محمذ صادق 

 وافك انًجهظ   -انمشاس :

اىْظش فٚ ٍديظ قغٌ االدٗيخ اىجيطشيخ ثن ُ رسذيذ ّقطخ اىجسث اىخبصخ ثبىغيذ ط.ة/ عبٍٚ ػجذ  .8

رخصص اى بسٍبم٘ى٘خيب اىجيطشيخ ٗرسذيذ  –اىغالً اىدذاٗٙ ٗاىَغدو ىيسص٘ه ػيٚ دسخخ اىذمز٘سآ 

 دػضبء ٕيئخ اىزذسيظ اىَنشفيِ ػيٚ اىشعبىخ .

    خ االَجهيضيخ :ثبنهغ
“Pharmacological studies on the effect of prebiotic and probiotic on oxytetracline in broilers” 

   انؼشثيخ:ـ ثبنهغخ 

 " دساعبد فبسٍبم٘ى٘خيخ ػِ دثش اعزخذاً اىجشيجي٘رل ٗاىجشٗثي٘رل ػيٚ االٗمغٚ رزشاعينيييِ فٚ دخبج اىزغَيِ "

 ششاف ػهً انُذى انتبنً وػهً أٌ تكىٌ نجُخ اال

 جامعة كفر الشيخ –كلية الطب البيطرى  –أصتار ورئيط قضم الفارماكولوجيا   أ.د/ مجذى إبراهيم عبذ العسيس 

  جامعة دمنهور الاصتار املضاعذ وقائم بعمل رئيط قضم الادوية البيطرية _ كلية الطب البيطرى _   أ.د/ حازم محمذ شاهين 

  جامعة دمنهور _  كلية الطب البيطرى  -أصتار مضاعذ الطب الشرعى والضموم والقائم بأعمال رئيط القضم   د/ ياصر الضعيذ صالم 

اىْظش فٚ ٍديظ قغٌ دٍشاض اىذٗاخِ ٗاالعَبك ثن ُ اىزغديالد اىخبصخ ثبىذساعبد اىؼييب ىَبدح  .9

 ػيٚ اىْس٘ اىزبىٚ :ـ 2014-2013دٍشاض اىذٗاخِ )ٍبخغزيش( ىٖزا اىؼبً 

 

 ثشإيٌ ٍصط ٚ ػجذ اىؼبهط.ة/ يغشا ا .1

 

 ػُىاٌ انجذج ثبنهغخ انؼشثيخ :ـ
 ٍذٙ دّزنبسيخ ٍينشٗة اىني٘عزشيذيبً ثيشفشيْدْظ فٚ ٍضاسع اىذخبج  فٚ ٍسبفظخ اىجسيشح

 :ـ االَجهيضيخػُىاٌ انجذج ثبنهغخ 
Incidence of Clostridium perfringens in chicken farms in El-Behera governorate. 

 ُ٘ ىدْخ االششاف ػيٚ اىْس٘ اىزبىٚ:ـػيٚ دُ رن

 د.د/ زبرٌ صالذ اىذيِ ػجذ اىسَيذ 

 ّٚد.د/ ٕبّٚ ف٘صٙ اىيقب 

 د/ زَبدٓ ػجذ اىؼضيض اىغيذ 

 

 دعَبء عيذ دزَذ زغِ دث٘ اىييف ط.ة/  .2

 ػُىاٌ انجذج ثبنهغخ انؼشثيخ :ـ
 ٗثبئيخ ٍينشٗة االٗسّيث٘ ثبمزيشيً٘ سيْ٘رشاميبه فٚ اىذخبج االٍٖبد ٗاىزغَيِ

 :ـاالَجهيضيخُىاٌ انجذج ثبنهغخ ػ
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Epidemiology of Ornithobacterium Rhinotracheale (ORT) infection in broiler and 

broiler breeder chickens . 

 ػيٚ دُ رنُ٘ ىدْخ االششاف ػيٚ اىْس٘ اىزبىٚ:ـ

 د.د/ زبرٌ صالذ اىذيِ ػجذ اىسَيذ 

 ّٚد.د/ ٕبّٚ ف٘صٙ اىيقب 

 د.د/ دزَذ دث٘ اىَدذ ثخيذ 

 

 عَيش اثشإيٌ ػجذ اىؼضيض ػجذ اى زبذ ط.ة/  .3

 ػُىاٌ انجذج ثبنهغخ انؼشثيخ :ـ
 دٗس ٍينشٗة اىَين٘ثالصٍب عيْ٘فٚ فٚ اىَنبمو اىزْ غيخ فٚ اىذخبج

 :ـاالَجهيضيخػُىاٌ انجذج ثبنهغخ 
The role of mycoplasma synoviae in the respiratory problems in chickens . 

 ػيٚ دُ رنُ٘ ىدْخ االششاف ػيٚ اىْس٘ اىزبىٚ:ـ

 د.د/ زبرٌ صالذ اىذيِ ػجذ اىسَيذ 

 ّٚد.د/ ٕبّٚ ف٘صٙ اىيقب 

  ٚد/ ٍسَذ ش٘ق 

 

 

 شيَبء ٍسَذ فزسٚ ػضة ثذي٘ٙ ط.ة/  .4

 ػُىاٌ انجذج ثبنهغخ انؼشثيخ :ـ
 ٍسبفظخ اىجسيشح .فٚ  ذخبج اىفٚ ْدْظ ٗزغبعيزٖب ىيَضبداد اىسي٘يخ ٍذٙ  شاٗح ػزشاد اىني٘عزشيذيبً ثيشفشي

 :ـ االَجهيضيخػُىاٌ انجذج ثبنهغخ 
Pathogenecity and antibiotic sensitivity of recent isolates of clostridium perfringense in 

chickens in El-Behira governorates.  

 ػيٚ دُ رنُ٘ ىدْخ االششاف ػيٚ اىْس٘ اىزبىٚ:ـ

 ذ اىسَيذد.د/ زبرٌ صالذ اىذيِ ػج 

 ّٚد.د/ ٕبّٚ ف٘صٙ اىيقب 

 د.د/ دزَذ دث٘ اىَدذ ثخيذ 
 

 ّد٘ٙ عؼيذ ٍسَذ ٍصط ٚ ط.ة/  .5

 ػُىاٌ انجذج ثبنهغخ انؼشثيخ :ـ
 ٍذٙ م بءح ىقبذ اىَينشٗة اىق٘ىّ٘ٚ اىَغزضؼف فٚ دخبج اىزغَيِ

 :ـاالَجهيضيخػُىاٌ انجذج ثبنهغخ 
Efficacy of new E.coli live attenuated vaccine in broilers. 

 ػيٚ دُ رنُ٘ ىدْخ االششاف ػيٚ اىْس٘ اىزبىٚ:ـ

 د.د/ زبرٌ صالذ اىذيِ ػجذ اىسَيذ 

 ّٚد.د/ ٕبّٚ ف٘صٙ اىيقب 

 ٌد/ ٍذيسخ صالذ اثشإي 

 

 زبصً صالذ خييو ط.ة/  .6

 ػُىاٌ انجذج ثبنهغخ انؼشثيخ :ـ
 ْضىيخ ثَسبفظخ اىجسيشح.( اىَؼضٗه ٍِ طي٘س اىزشثيخ اىH5N1َاىخصبئص اىدضيئيخ ى يشٗط اّ يّ٘ضا اىطي٘س )

 :ـاالَجهيضيخػُىاٌ انجذج ثبنهغخ 
Molecular characterization of avian influenza strain (H5N1)isolated from backyard 

poultry in El-Behera governorate . 

 ػيٚ دُ رنُ٘ ىدْخ االششاف ػيٚ اىْس٘ اىزبىٚ:ـ

 د.د/ زبرٌ صالذ اىذيِ ػجذ اىسَيذ 

 ّف٘صٙ اىيقبّٚد.د/ ٕب ٚ 



 5 

 د/ ػجذ هللا ػجذ اىظبٕش 

 

 ّٖيخ اىغيذ ٍطبسيذ ط.ة/  .7

 ػُىاٌ انجذج ثبنهغخ انؼشثيخ :ـ
 ٍذٙ رذاخو ػذٗٙ فيشٗط االرٖبة اىنؼجٚ ٍغ اىدبىيجنزيشً اّبرظ فٚ اىذخبج

 :ـاالَجهيضيخػُىاٌ انجذج ثبنهغخ 
Interaction between infectious bronchitis virus and Gallibacterium anatis in chickens. 

 ػيٚ دُ رنُ٘ ىدْخ االششاف ػيٚ اىْس٘ اىزبىٚ:ـ

 د.د/ زبرٌ صالذ اىذيِ ػجذ اىسَيذ 

 ّٚد.د/ ٕبّٚ ف٘صٙ اىيقب 

 د/ دزَذ دث٘ اىَدذ ثخيذ 

 وافك انًجهظ   -انمشاس :

 اىْظش فٚ ٍديظ قغٌ اىدشازخ ثن ُ ٍقزشذ اىَنشٗع اىجسثٚ اىَقذً ٍِ اىغيذ اىذمز٘س / دزَذ ّصش .10

سٍضبُ اىخَبسٙ اىٚ إداسح دػٌ اىزَيض ٗزذح إداسح ٍنشٗػبد اىزط٘يش ث٘صاسح اىزؼييٌ اىؼبىٚ ) 

ٍنشٗع رْبفغٚ ىزَيض ٍؤعغبد اىزؼييٌ اىؼبىٚ ( اىذٗسح اىثبّيخ ثؼْ٘اُ ) ثبّ٘ساٍب اىسي٘اُ : ٍذخو 

زطيجبد ع٘ق اىؼَو اىزؼيٌ اىقبئٌ ػيٚ اى٘اقغ ىزسغيِ اىن بيبد االمييْينيخ فٚ اىطت اىجيطشٙ ىَ٘اخٖخ ٍ

. ) 

(Animal panorama: A  reality-based learning approach to improve clinical 

competencies in veterinary medicine to meet labor market) 

 وافك انًجهظ   -انمشاس :

اىْظش فٚ ٍديظ قغٌ اىدشازخ ثن ُ ع ش اىغيذ ط.ة/ ٍسَذ ػيٚ ػضة ّؼيٌ ٍنبىٚ ) اىَذسط  .11

ىَغبػذ ثبىقغٌ ٗاىَغدو ىذسخخ اىذمز٘سآ فٚ اىؼيً٘ اىطجيخ اىجيطشيخ رخصص اىدشازخ ( ثن ُ ع ش ا

عيبدرٔ اىٚ اى٘اليبد االٍشينيخ ) خبٍؼخ دٕٗبي٘( ىَذح ػبً قبثو ىيَذ ىؼبً دخش ٗرىل العزنَبه اىدضء 

يسخ ىٖب طجقبً اىخبسخٚ ٍِ سعبىخ اىذمز٘سآ اىخبصٔ ثٔ  َِ ثؼثخ االششاف اىَنزشك ٗاىزٚ رٌ رشش

 ثبىْظبً اىزْبفغٚ . 2017-2012ٍِ اىخطخ اىخَغيخ اىغبثؼخ  2013-2012ىخطخ اىجؼثبد ىيؼبً االٗه 

 وافك انًجهظ   -انمشاس :

اىغيذ سش٘اُ اىَذسط اىَغبػذ  ثن ُ ع ش اىغيذ ط.ة/ دزَذ ٍسَذقغٌ اىزنشير  اىْظش فٚ ٍديظ .12

ىيَذ ىؼبً دخش ٗرىل إلعزنَبه اىدضء اىخبسخٚ ٍِ  ثبىقغٌ إىٚ خبٍؼخ ّبخ٘يب ثبىيبثبُ ىَذح ػبً قبثو

سعبىخ اىذمز٘سآ اىخبصخ ثٔ  َِ قْبح االششاف اىَنزشك اىزٚ رٌ اىَ٘افقخ ػيٚ رششيسٔ ػييٖب ٍِ 

 . 2017-2012خطخ اىجؼثبد اىخَغيخ اىغبثؼخ 

 وافك انًجهظ   -انمشاس :

ػجذ هللا ػجذ اىٕ٘بة  ىذمز٘سح/ ّٖٚاطت اىسي٘اُ ثن ُ اىطيت اىَقذً ٍِ اىغيذح اىْظش فٚ ٍديظ قغٌ 

ثذيش ٍذسط دٍشاض اىجبطْخ فٚ اىقغٌ ىيَ٘افقخ ػيٚ ع شٕب فٚ ٍَٖخ ػيَيخ إىٚ اىيبثبُ ىَذح عزخ دشٖش 

 .2014قٚ اى زشح ٍِ إثشيو ٗززٚ ّٖبيخ عجزَجش 

 وافك انًجهظ   -انمشاس :

 

بىغيذ ط.ة/ دزَذ عيذ اىْظش فٚ ٍديظ قغٌ اىَينشٗثي٘ى٘خٚ ثن ُ رسذيذ ٍ٘ ٘ع اىجسث اىخبص ث .13

ػيٚ دُ دزَذ دث٘ اىييف ٗرىل ىيسص٘ه ػيٚ دسخخ اىَبخغزيشفٚ رخصص اىجنزيشي٘ى٘خيب ٗاى طشيبد 

 ينُ٘ اىَ٘ ٘ع مبىزبىٚ :ـ



 6 

 :ـ االَجهيضيخػُىاٌ انجذج ثبنهغخ 
(Incidence of E.coli in organic and non organic chicken carcasses from retails) 

 نهغخ انؼشثيخ :ـػُىاٌ انجذج ثب
 م٘الٙ فٚ رثبئر اى شاش اىؼض٘يخ ٗاىالػض٘يخ فٚ االع٘اق (  االشيشينيب)ٍؼذالد 

 ىزبىٚ :.ػيٚ اُ رنُ٘ ىدْخ االششاف مب

 قبئٌ ثؼَو سئيظ اىقغٌ   صالذ اثشإيٌ/ٍذيسخ  ا.د. 1

 اىجيطشيخ  اىَؼَو اىَشخؼٚ ىيشقبثخ ٍذيش  ّبصف اىؼضيض  ػجذ ا.د/عؼبد. 2

 بج اىذاخْٚ ثبىذقٚاالّز  ػيٚ  

 

 وافك انًجهظ   -انمشاس :

 

 

ٍسَ٘د ػجذ اىْظش فٚ ٍديظ قغٌ اىَينشٗثي٘ى٘خٚ ثن ُ رسذيذ ٍ٘ ٘ع اىجسث اىخبص ثبىغيذ ط.ة/  .14

ٗرىل ىيسص٘ه ػيٚ دسخخ اىَبخغزيشفٚ رخصص اىجنزيشي٘ى٘خيب ٗاى طشيبد ػيٚ  اىديذ ػطيخ فشيح 

 دُ ينُ٘ اىَ٘ ٘ع مبىزبىٚ :ـ

 

 :ـ االَجهيضيخهغخ ػُىاٌ انجذج ثبن
(Incidence of E.coli in respiratory system of Buffaloes) 

 ػُىاٌ انجذج ثبنهغخ انؼشثيخ :ـ
 (  اىدٖبص اىزْ غٚ فٚ اىدبٍ٘طم٘الٙ فٚ  االشيشينيب)ٍؼذالد 

 ػيٚ اُ رنُ٘ ىدْخ االششاف مبىزبىٚ :.

 قبئٌ ثؼَو سئيظ اىقغٌ   . ا.د /ٍذيسخ صالذ اثشإي1ٌ

 قبئٌ ثؼَو سئيظ قغٌ اى بسٍبم٘ى٘خٚ    بصً شبٕيِ . ا.د/ز2

 وافك انًجهظ   -انمشاس :

سعبىخ اىجسث اىخبص ثبىغيذ ط.ة/  اىْظش فٚ ٍديظ قغٌ اىَينشٗثي٘ى٘خٚ ثن ُ رغييش ٍ٘ ٘ع  .15

ػَبد اىذيِ ٍسَذ اىدْذٙ ٗرىل ىيسص٘ه ػيٚ دسخخ اىذمز٘سآ رخصص اى يشٗى٘خيب ىينُ٘ ػيٚ 

 اىْس٘ اىزبىٚ :ـ

 

 :ـ االَجهيضيخانجذج ثبنهغخ ػُىاٌ 
(Holecular and virological studies on avian influenza virus H5N1 in a wild bird 

species) 

 ػُىاٌ انجذج ثبنهغخ انؼشثيخ :ـ
 (فٚ فصييخ ٍِ اىطي٘س اىجشيخ  1إُ  5دساعبد خضيئيخ ٗفيشٗط ػيٚ فيشٗط دّ يّ٘ضا اىطي٘س  إرش )

 

 انطالة  يىضىػبد شئىٌ خبيغب  :

 

إقبٍخ ٍؤرَش ػيَٚ ىيطالة ػيٚ ٍذٙ يٍ٘بُ ٗرىل ثْبءاً فٚ ىدْخ شئُ٘ اىزؼييٌ ٗاىطالة ثن ُ اىْظش  .16

 ػيٚ سغجخ اىطالة ٗيزٌ رسذيذ اىَيؼبد اىَْبعت الزقبً .

   أديظ انًجهظ ػهًبً  -انمشاس :

 اىْظش فٚ إػزَبد ٍنشٗع اىَنبسمخ اىطالثيخ ىذػٌ اىزَيض ثؼْ٘اُ :ـ .17

 خبٍؼخ دٍْٖ٘س -اىقيبديخ ٗاىز ٕيو ىغ٘ق اىؼَو ىطالة مييخ اىطت اىجيطشٙ  دػٌ اىقذساد
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 وافك انًجهظ   -انمشاس :

اىْظش فٚ اىَزمشح اىَقذٍخ ٍِ شرئُ٘ اىزؼيريٌ ٗاىطرالة ثنر ُ رسذيرذ ٍ٘ػرذ إٍزسبّربد اى صرو اىذساعرٚ  .18

 .23/1/2014ٗززٚ 2013/ 28/12إػزجبساً ٍِ   2014-2013االٗه 

 هظ  وافك انًج -انمشاس :

اىْظررش فرررٚ اىَرررزمشح اىَقذٍرررخ ٍرررِ شرررئُ٘ اىزؼيرريٌ ٗاىطرررالة ثنررر ُ رسذيرررذ ٍ٘ػرررذ إٍزسبّررربد اىزخي ررربد  .19

 ٗىَذح إعج٘ع.  29/12/2013

 وافك انًجهظ   -انمشاس :
 

 ػًيذ انكهيخ       ييٍ انًجهظا                 

 

أ.د/ اعاااااابيخ انغاااااايذ       اعَبػيو اعَبػيو اث٘ غْيَخد/    

 يذشوط
 


