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 املنازض٘ الصٔدلٔ٘ التكسٓس الطيْٖ لكطه
 2020/2019عً العاو اجلامعٕ
 

 زضال٘ الكطه  .1

 رزركس رضبنخ لطى انًًبرضخ انصٛذنخ فٙ صالصخ يغبالد: انزؼهٛى، ٔانجؾٕس، ٔانخذيبد.

رضبنزُب انزؼهًٛٛخ ْٙ خهك ثٛئخ رؼهًٛٛخ يؾٕرْب انطبنت، نزطٓٛم رطٕٚر ٔرطجٛك انمذراد انالزيخ نزٕفٛر 

ح شبيهخ نهذٔاء، ٔرصًٛى ًَٕرط نهزًٛس فٙ انًًبرضخ انؼًهٛخ، ٔرؼسٚس انًٓبراد انمٛبدٚخ داخم إدار

 انًؤضطبد انصٛذنٛخ ٔانصؾٛخ.

رضبنزُب انجؾضٛخ ْٗ َمم انًؼرفخ انغذٚذح يٍ خالل انزطٕٚر ٔانًشبركخ فٙ ثرايظ انجؾٕس األضبضٛخ 

فٙ يغبالد انصٛذنخ انطرٚرٚخ ٔانؼالط  ٌانمبئًخ ػهٙ انزؼبٔٔانزطجٛمٛخ، ٔيٍ خالل رشغٛغ انجؾٕس 

 انذٔائٗ ٔ إلزصبدٚبد انذٔاء، ٔانًطبًْخ فٙ أدثٛبد انًًبرضخ انصٛذنٛخ ٔيب ٔرائٓب.

رضبنزُب انخذيٛخ ْٙ رٕفٛر انرػبٚخ انصؾٛخ انًزًٛسح نهًرظٗ، ٔرٕػٛخ انصٛبدنخ ٔغٛرْى يٍ انؼبيهٍٛ 

ًبرضخ انصٛذنٛخ، ٔانًطبًْخ فٙ انرضبنخ انؼبيخ فٙ يغبل انرػبٚخ انصؾٛخ انزٙ ضٕف رؤدٖ إنٗ رمذو انً

 نهكهٛخ.

 

  زؤٓ٘ الكطه .2

 

رؤٚخ لطى انًًبرضخ انصٛذنٛخ ْٙ دفغ انُٕٓض ثبنصؾخ ٔانرػبٚخ انًمذيخ يٍ انصٛذنٙ نهًرٚط يٍ 

 .ًَٔبرط انًًبرضبد ٔانجؾٕس اإلكهُٛٛكٛخ خالل انزؼهٛى انصٛذنٙ انًجزكر
 
 

  : ـأعطاء ٍٔئ٘ التدزٓظ غئٌْ ّاًل:  أ
 

    الطادٗ أعطاء ٍٔئ٘ التدزٓظ .1

 الْظٔف٘  االضه و
 أضتاذ شمسالطبٔعٕ  أ.د/ محمد الحسيني  1

 مدزع معتصٗ ذلنْد سطب الطٔد ضلٔناٌد/  2
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 الطادٗ معاّىٕ أعطاء ٍٔئ٘ التدزٓظ .2

  
                                                                                                                                                                                                                          

 
 
 
 

 
 

 

 

 
 

 ٓظ ّاهلٔئ٘ املعاّى٘ إسصائٔ٘ إعطاء ٍٔئ٘ التدز -3
 

 مجالٕ اإل أداشات  علٕ زأع العنل   

 مدزع  ىَٕ أضام٘ أىْز ميصْزد/  3

 الْظٔف٘ االضه 
 مدزع مطاعد دًٓمصطفٕ عنس ابسأٍه غسف الو و/  1

مين ذلند فتشٕ خالد الطنالّٖو و/  2  مدزع مطاعد 

 معٔد  مسس عبدالسسٔه علٕ دّٓدازص/  3

 معٔد ىَٕ أغسف ذلند مصطفٕ كاملص/  4

 معٔد خالد ذلند عبدِ الطٔد قطب ص/  5

 معٔد ىَٕ فازع الػسبٔين ذلنْد كػكص/  6

 معٔد إضساء عبد الفتاح ٍازٌّ ٍازٌّ عالوص/  7
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تاذ
أض

 

 0 0 0 متفسغ

 1 0 1 عامل

تاذ 
أض

عد 
طا

م
 

 0 0 0 متفسغ 

 0 0 0 عامل 
 2 0 2 مدزع  مدزع

 3 0 3 امجالٕ أعطاء ٍٔئ٘ التدزٓظ

اهلٔئ٘ 
 املعاّى٘

 2 0 2 مدزع مطاعد

 5 0 5 معٔد 

 7 0 7 اهلٔئ٘ املعاّى٘ اإلمجالٕ 
عطاء ٍٔئ٘ التدزٓظ + اهلٔئ٘ )االمجالٕ 

 (املعاّى٘ 
10 0 10 

 

 
 
 

 إىتدابات اجلصئٔ٘ للطادٗ أعطاء ٍٔئ٘ التدزٓظ  -4

 
 : ـ ثاىًٔا : غئٌْ التعلٔه ّالطالب

 ٘ دزاض٘ مْاد الكطه لطالب الصٔدل٘ ىبرٗ رلتصسٗ عً الكطه ْٓضح بَا أٍنٔ

  ـعلَٔا ّاإلغسافاملْاد اليت ٓكْو الكطه بتدزٓطَا: 

 

 االضاضٕالربىامر  -أ

 املطتْٖ بالتدزٓظ  الكائنٌْ املكسز و

 فرتٗ اليدب اجلَ٘ امليتدب إلَٔا الدزد٘ العلنٔ٘ اإلضه و

 - - - ال ْٓدد 1
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 انصٛذنخ االكهُٛٛكٛخ 1

PP416 
 / ايمان سعيد عبدالخالقد/ 

 د/ معتصٗ ذلنْد سطب الطٔد
 ًطزٕ٘ انراثغان

  ٘زض٘ الصٔدلٔاملنا 2
PP427 

 

 أ.د/ محمد الحسيني شمس

 د/ معتصٗ ذلنْد سطب الطٔد
 ىَٕ أضام٘ أىْز ميصْزد/ 

 انًطزٕ٘ انراثغ

 معلْمات الدّاء 3

PP324 
 أ.د/ محمد الحسيني شمس

 د/ معتصٗ ذلنْد سطب الطٔد
 نضبنشانًطزٕ٘ ا

 صٔدل٘ املطتػفٔات  4
523PP 

 أ.د/ محمد الحسيني شمس

 ىَٕ أضام٘ أىْز ميصْزد/ 

 صاحل مسعٕ د/ ىَٕ
 د/ أمريٗ ذلطً مطاّع

 انًطزٕ٘ انضبنش

 

 

 بسىامر الصٔدل٘ اإلكلٔئكٔ٘  -ب

 املطتْٖ الكائنٌْ بالتدزٓظ السمص الكْدٖ للنكسز  و
 1 انصٛذنخ االكهُٛٛكٛخ 1

PP702 
 أ.د / سحر محمد الحجار

 د/ معتصٗ ذلنْد سطب الطٔد

 نهًطزٕ٘ انراثغ

  انصٛذنخ انؾركٛخ االكهُٛٛكٛخ 2

 PP907 
 أ.د / سحر محمد الحجار

 د/ معتصٗ ذلنْد سطب الطٔد

 نهًطزٕ٘ انخبيص

 2انصٛذنخ االكهُٛٛكٛخ  3

PP805 
 د/ معتصٗ ذلنْد سطب الطٔد

 د/ أمحد زمطاٌ الػٔخ

 نهًطزٕ٘ انراثغ

  انًؼهٕيبد انذٔائٛخ 4

PP015 
 أ.د/ محمد الحسيني شمس

 د/ معتصٗ ذلنْد سطب الطٔد
 خبيصنهًطزٕ٘ ان

 

 ىتائر املكسزاتإسصائٔ٘ 

 ىطب٘ اليذاح عدد الطالب الفسق٘ إضه املكسز و
 انصٛذنخ االكهُٛٛكٛخ 1

PP416 

 95.76 998 انًطزٕ٘ انراثغ

 تيتَٕ االمتشاىات بعد مل  983 انًطزٕ٘ انراثغ املنازض٘ الصٔدلٔ٘ 2
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 املسادع٘ الداخلٔ٘ ّاخلازدٔ٘ للنكسزات
االدساءات  املسادع اخلازدٕ  املسادع الداخلٕ  املكسز و

 التصشٔشٔ٘ 
تازٓخ اعتناد 
  يغهص انمطى

انصٛذنخ  1

 االكهُٛٛكٛخ
  -  ّزٓدٗزساب سطنيد/  د/ معتصٗ ذلنْد سطب الطٔد

املنازض٘  2
 الصٔدلٔ٘

  - زساب سطني ّزٓدٗد/  أ.د/ محمد الحسيني شمس

  - زساب سطني ّزٓدٗد/  أ.د/ محمد الحسيني شمس معلْمات الدّاء 3
صٔدل٘  4

 املطتػفٔات 
  - د/ زساب سطني ّزٓدٗ أ.د/ محمد الحسيني شمس

 

PP427 

 معلْمات الدّاء 3

PP324 

 تيتَٕ االمتشاىات بعدمل  738 انًطزٕ٘ انضبنش

 ل٘ املطتػفٔات صٔد 4

 
 تيتَٕ االمتشاىات بعدمل  728 انًطزٕ٘ انضبنش

 1 انصٛذنخ االكهُٛٛكٛخ 5

PP702 

 97.61 251 نهًطزٕ٘ انراثغ

 انصٛذنخ انؾركٛخ االكهُٛٛكٛخ 6

PP907  

 96.85 254 نهًطزٕ٘ انخبيص

 2انصٛذنخ االكهُٛٛكٛخ  7

PP805 

 تيتَٕ االمتشاىات بعدمل  247 نهًطزٕ٘ انراثغ

  نًؼهٕيبد انذٔائٛخا 8

PP015 
 يتَٕ االمتشاىات بعدمل ت 240 نهًطزٕ٘ انخبيص
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 ـ  :الدزاضات العلٔا ّالعالقات الجكافٔ٘ غئٌْ  ثالجًا :

  ــ بسامر الدزاضات العلٔا: 

 

 الصٔدل٘ االكلٔئكٔ٘ دبلْو - أ
 

 ٌْ بالتدزٓظالكائن املكسز و
 ذلند احلطٔين الطبٔعٕ مشظأ.د/  صٔدل٘ إكلٔئكٔ٘ 1

 

 د/ معتصٗ ذلنْد سطب الطٔد املنازض٘ الصٔدلٔ٘ 2
 د/ ىَٕ صاحل مسعٕ

 د/ معتصٗ ذلنْد سطب الطٔد االكهُٛٛكٛخ انذٔاءؽركٛخ  3
 َٕ أضام٘ أىْز ميصْزىد/ 

 د/ ىَٕ أضام٘ أىْز ميصْز معلْمات الدّاء ّالٔكظُ الدّائُٔ 4
 

 

 ٘ االكلٔئكٔ٘لبسىامر دكتْز الصٔد - ب
  

 بالتدزٓظ الكائنٌْ املكسز و

1 
 ذلند احلطٔين الطبٔعٕ مشظأ.د/  تطْٓس املَازات اإلكلٔئكٔ٘

 د/ ىَٕ أضام٘ أىْز ميصْز

  2 املنازض٘ الصٔدلٔ٘ 2
 عتصٗ ذلنْد سطب الطٔدد/ م

 د/ دلدٖ ثابت

 
 بسىامر املادطتري  -ز
 الكائنٌْ بالتدزٓظ املكسز و

 انصٛذنخ االكهُٛٛكٛخ  1

Clinical pharmacy and 

Pharmacoepidemiology   

 مشظ  الطبٔعٕ  أ.د/ ذلند احلطٔيٙ
 الطٔد د/ معتصٗ ذلنْد سطب

 الطٔد د/ معتصٗ ذلنْد سطب رصًٛى انجؾٕس االكهُٛٛكٛخ  2
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Clinical research design  َٙأضام٘ أىْز ميصْز د/ ى  

 ؽركٛخ انذٔاء االكهُٛٛكٛخ 3

Clinical pharmacokinetics  

 مشظ الطبٔعٕ أ.د/ ذلند احلطٔيٙ 
 أضام٘ أىْز ميصْز د/ ىَٙ

 يمرر اخزٛبر٘  4

Pharmacotherapy 

 العالج الدوائي

 الطٔد د/ معتصٗ ذلنْد سطب
 ىْز ميصْزأضام٘ أ د/ ىَٙ

 
 : ال ْٓدد طالب دكتْزاِ مطذلني ملكسزات ٍرا العاو د. بسىامر الدكتْزاٗ 

 
  االغساف علٕ السضائل  -2
 

 :ــكالتالٕ هٓكْو الكطه باإلغساف علٕ عدد مً طالب املادطتري ّالدكتْزاِ املطذلني مً الداخل ّاخلازز ّبٔاىاتَ
 طالب املادطتري -أ

 

ربرٚخ  انًشرفٌٕ  بنخػُٕاٌ انرض إضى انطبنت  و

 انزطغٛم 

 انًالؽظبد 

َٓٙ ص/  1

أشرف يؾًذ 

 يصطفٙ

Early Prediction of 

Septic Manifestations in 

Trauma Patients 

)أضزبر  د/ يُٙ اثراْٛى شؼجبٌأ -1

 ٔثٕٛنٕعٙ ٔانًُبػخ (ثمطى انًٛكر

 ضهًٛبٌد/ يؼزسح يؾًٕد ؽطت  -2

 )يذرش ثمطى انًًبرضخ انصٛذنٛخ(

)يذرش  ضبنى  ٕزٚذد/يٓب أؽًذ أث -3

انزخذٚر ٔانؼُبٚخ انًركسح 

عبيؼخ  –انغراؽٛخ _كهٛخ انطت 

 انًُصٕرح(

 يؼٛذ 3/11/2119

ضًر ص/  2

ػجذانرؽٛى 

 ػهٙ دٔٚذار

Efficacy of statin use 

with treatment regimens 

in multiple myeloma 

patients 

. ا.د/ايبل يؾًذ ػجذِ  -1

انغٛبر (اضزبر يزفرؽ انكًٛٛبء 

 ٕٚخ صٛذنّ انًُصٕرح(انؾٛ

د.يؼزسح يؾًٕد ؽطت انذٍٚ   -2

نخ ضهًٛبٌ)يذرش انصٛذ

 االكهُٛٛكهّٛ صٛذنخ انًُصٕرح(

د.شًٛبء صبثر ػٕض اؽًذ   -3

االشٕػ)يذرش أيراض انذو غت 

 انًُصٕرح(

 يؼٛذ 29/1/2121
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خبنذ ص/  3

يؾًذ ػجذِ 

 انطٛذ لطت  

“Implementation of 

predictive 

pharmacogenomics for 

optimization of Cisplatin 

efficacy as an adjuvant 

chemotherapy in patients 

with bladder cancer” 

 

أ.د/ يؾًذ انؾطُٛٙ انطجٛؼٙ شًص  -1

لطى –أضزبر انصٛذنخ اإلكهُٛكٛخ -

كهٛخ انصٛذنخ   -انًًبرضخ انصٛهٛخ

 عبيؼخ انًُصٕرح 

-ػجذ انجبلٙ أ.د/ ؽطٍ أثٕ انؼٍُٛٛ  -2

أيراض يركس  –أضزبر انًطبنك 

عبيؼخ  –انكهٗ ٔانًطبنك انجٕنٛخ 

 انًُصٕرح

د/ يؼزسح يؾًٕد ؽطت  -3

يذرش  انصٛذنخ اإلكهُٛٛكٛخ ( انطٛذ

كهٛخ  –ثمطى انًًبرضخ انصٛذنٛخ

 )انصٛذنخ عبيؼخ انًُصٕرح

 يؼٛذ 29/4/2121

إضراء ص/  4

ػجذ انفزبػ 

ْبرٌٔ 

 ْبرٌٔ ػالو

“Clinical Study Evaluating 

the Safety and Efficacy of 

Rifaximin As A Secondary 

Prophylaxis in Cirrhotic 

Patients with Variceal 

Hemorrhage” 

 

أ.د/ يؾًذ انؾطُٛٙ انطجٛؼٙ شًص  -1

لطى –أضزبر انصٛذنخ اإلكهُٛكٛخ -

كهٛخ انصٛذنخ   -انًًبرضخ انصٛهٛخ

 عبيؼخ انًُصٕرح 

 - أ.د .و/  أؽًذ ػجذانغفبر صبنؼ -2

-ُخ  األضزبر انًطبػذ ثمطى انجبغ

 عبيؼخ انًُصٕرح –كهٛخ انطت 

 -َٓٙ أضبيخ إَٔر يُصٕرد/  -3

يذرش  انصٛذنخ اإلكهُٛٛكٛخ ثمطى 

كهٛخ انصٛذنخ  –انًًبرضخ انصٛذنٛخ

 عبيؼخ انًُصٕرح

1/6/2020 

 

 يؼٛذ

يؾًٕد ص/  5

أؽًذ 

 يؾرٔش ػهٙ

“Clinical Study on 

Chemotherapy Induced 

Peripheral Neuropathy: 

Preventive Approach 

Using Venlafaxine” 

 

أ.د/ يؾًذ انؾطُٛٙ انطجٛؼٙ شًص  -1

لطى –أضزبر انصٛذنخ اإلكهُٛكٛخ -

كهٛخ انصٛذنخ   -انًًبرضخ انصٛهٛخ

 عبيؼخ انًُصٕرح 

أضزبر  -أ.د/ صبنؼ يُصٕر غؼًٛخ -2

عبيؼخ  –كهٛخ انطت  –األٔراو 

 انًُصٕرح

- د/ يؼزسح يؾًٕد ؽطت انطٛذ -3

يذرش  انصٛذنخ اإلكهُٛٛكٛخ ثمطى 

كهٛخ انصٛذنخ  –انًًبرضخ انصٛذنٛخ

 عبيؼخ انًُصٕرح

رطغٛم   

يبعطزٛر 

  يٍ انخبرط

 
 طالب الدكتْزاِ  -ب



 دــــــامع٘ امليصــْزٗ    
 كلٔ٘ الصٔدلـــ٘      

 املنازض٘ الصٔدلٔ٘  قطه         
 

 
 

 9 

تازٓخ  املػسفٌْ  عيْاٌ السضال٘ إضه الطالب  و
 التطذٔل 

 املالسظات 

مصطفٙ / و و 1
عنس إبسأٍه 

 غسف الدًٓ

"Evaluation of a New 

Protocol for Graft-

Versus-Host Disease 

Prophylaxis Using 

Cyclophosphamide 

and Cyclosprine A in 

Certain Hematopoietic 

Stem Cell 

Transplantation 

Patients" 

 أ.د/ ؽبرى ػجذانرؽًٍ ضبنى -1

أضزبر يزفرؽ ثمطى األدٔٚخ )

 (ٔانطًٕو

انًؼطٙ يؾًذ  ػجذ أ.د/ يؾًذ -2

أضزبر أيراض انذو ) ضًرح

انًؼٓذ انمٕيٙ  -ٔزرع انُخبع

عبيؼخ  -كهٛخ انطت-نألٔراو

 (انمبْرح

 - أ و د/ عًبل ػجذانخبنك انؼسة -3

أضزبر يزفرؽ ثمطى انصٛذنخ 

كهٛخ انصٛذنخ عبيؼخ  -ُٛٛكٛخاالكه

 غُطب.

 - د/ يؼزسح يؾًٕد ؽطت انطٛذ -4

 يذرش ثمطى انًًبرضخ انصٛذنٛخ

 مدزع مطاعد 5/2/2019

مين و و/  2
ذلند فتشٕ 

 الطنالّٖ

Efficacy of choline 

esterase inhibitors as 

adjuvant therapy in 

sepsis or septic shock 

patients 

 د/ يًذٔػ يؾًذ انششزبٔ٘ .ا -1

لطى انكًٛٛبء  -أضزبر يزفرؽ 

 –كهٛخ انصٛذنخ  –انؾٕٛٚخ 

 عبيؼخ انًُصٕرح

 د/ أضبيّ يؾًذ ؽطٍ اثراْٛى.ا -2

لطى انصٛذنخ  -أضزبر يزفرؽ 

 –كهٛخ انصٛذنخ  –اإلكهُٛٛكٛخ 

عبيؼخ غُطب

 ؼزسح يؾًٕد ؽطت ضهًٛبٌ د/ ي -3

 -يذرش انصٛذنخ اإلكهُٛٛكٛخ 

كهٛخ  –لطى انًًبرضخ انصٛذنٛخ 

عبيؼخ انًُصٕرح –انصٛذنخ 

 د/ أيبَٙ فٓٛى ػجذ انطالو ػًبرِ -4

 –لطى انزخذٚر  -يذرش انزخذٚر 

 عبيؼخ غُطب –كهٛخ انطت 

13-3-

2119 
 مدزع مطاعد

 
 .......السضائل املنيْس٘ خالل العاو -3 

 املػسفٌْ عيْاٌ السضال٘  ىْع السضال٘   بلطالضه اإ و



 دــــــامع٘ امليصــْزٗ    
 كلٔ٘ الصٔدلـــ٘      

 املنازض٘ الصٔدلٔ٘  قطه         
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1 - - - - 



 دــــــامع٘ امليصــْزٗ    
 كلٔ٘ الصٔدلـــ٘      

 املنازض٘ الصٔدلٔ٘  قطه         
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  : ـزابعًا : غئٌْ البشْخ
 لكطه  ٘اخلط٘ البشجٔ - أ

 إضاف٘ اجملنْعات البشجٔ٘ للكطه علٕ أٌ ٓركس إضه الفسٓل البشجٕ ثه أمساء أعطاءِ - ب
 

 املػسّعات البشجٔ٘ للكطه عً العاو-1
 الفسٓل البشجٕ   إضه املػسّع  و
1 - - 

 
 2020/2019عً العاو  األحباخ احلدٓج٘ امليػْزٗ يف املؤمتسات ّاجملالت احمللٔ٘ ّالعاملٔ٘-2 

 دَ٘ اليػس املؤلف إضه البشح و
1 Acceptance of illness and need for 

education to support dermatology self-care 

in psoriasis patients: a cross-sectional study 

 

ؾًٕد يؼزسح ي

ؽطت انطٛذ 

 ضهًٛبٌ

Advances in Dermatology and 

Allergology/Postępy Dermatologii i 

Alergologii 

 

 
 2020/2019 .ملؤمتسات ّالدّزات التدزٓبٔ٘ عاو ا -2 

انغٓخ انًُظًخ / يكبٌ  ػُٕاٌ انًؤرًر /انذٔرح انزذرٚجٛخ اإلضى و

 االَؼمبد

  شًصانطجٛؼٙ  أ.د/ يؾًذ انؾطُٛٙ  -1 1

 يؼزسح يؾًٕد ؽطت انطٛذ د/ -2

11/2/2121-9انزبرٚخ:  اػذاد انًفردح االخزجبرٚخ   

 –انًكبٌ: كهٛخ انصٛذنخ 

 عبيؼخ انًُصٕرح

  شًصانطجٛؼٙ  انؾطُٛٙ  أ.د/ يؾًذ -1 2

 د/ يؼزسح يؾًٕد ؽطت انطٛذ  -2

25/2/2121-24انزبرٚخ:  ثُك األضئهخ ٔاالخزجبراد االنكزرَٔٛخ  

 –انًكبٌ: كهٛخ انصٛذنخ 

انًُصٕرحعبيؼخ   

 أ.د/ يؾًذ انؾطُٛٙ  انطجٛؼٙ شًص  -1 3

 د/ يؼزسح يؾًٕد ؽطت انطٛذ -2

كهٛخ انصٛذنخ  -انًؤرًر انؼهًٙ انضبيٍ نهطالة

 عبيؼخ انًُصٕرح )ػعٕ نغُخ  انزؾكٛى(

7/3/2121انزبرٚخ:   

 –انًكبٌ: كهٛخ انصٛذنخ 

 عبيؼخ انًُصٕرح

 ص/ َٓٙ أشرف يؾًذ يصطفٙ -1 4

   ص/ خبنذ يؾًذ ػجذِ انطٛذ لطت -2

كهٛخ انصٛذنخ  -انًؤرًر انؼهًٙ انضبيٍ نهطالة

(ػعٕ انهغُخ انًُظًخعبيؼخ انًُصٕرح )  

7/3/2121انزبرٚخ:   

 –انًكبٌ: كهٛخ انصٛذنخ 

 عبيؼخ انًُصٕرح

 انًكبٌ: انًكزجخ انًركسٚخ دٔرح إػذاد انًؼهى انغبيؼٙ / يُٗ يؾًذ انطًالٔ٘و و 5

 2119/ 12/ 29انزبرٚخ: 

 5/1/2121انٗ 

 Quantitative Research in the Social / مصطفٙ عنس إبسأٍه غسف الدًٓو و 6

Sciences 

March 6-7, 2020 at 

Cairo, Egypt 



 دــــــامع٘ امليصــْزٗ    
 كلٔ٘ الصٔدلـــ٘      
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Ethics Consultation Services 

 

 

 Qualitative Research in the Social و و/ مصطفٙ عنس إبسأٍه غسف الدًٓ 7

Sciences 

Ethics Consultation Services 

March 5, 2020 at 

Cairo, Egypt 

 

 
 احلاصلني علٕ دْائص لعاو  بٔاٌ بأمساء-4  

 اجلائصٗ الْظٔف٘ اإلضه و

1 --   
 
 

مً الطادٗ معاّىٕ أعطاء ٍٔئ٘ التدزٓظ لعاو  IELTS أّ     TOEFLبٔاٌ بأمساء احلاصلني علٕ غَادٗ -5
2020/2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2020/2019لعاو  ICDLبٔاٌ بأمساء الطادٗ معاّىٕ أعطاء ٍٔئ٘ التدزٓظ احلاصلني علٕ دّزٗ  -6

 تازٓخ احلصْل علٕ الػَادٗ  الْظٔف٘ اإلضه و

1 - - - 

 
تينٔ٘ قدزات اعطاء ٍٔئ٘   FLDPبٔاٌ بأمساء الطادٗ أعطاء ٍٔئ٘ التدزٓظ ّ معاّىَٔه احلاصلني علٕ دّزٗ  -7

 التدزٓظ 

تازٓخ احلصْل علٕ  الػَادٗ الْظٔف٘ اإلضه و
 الػَادٗ 

 IELTS 19/1/2019 معٔد مسس عبدالسسٔه علٕ دّٓدازص/  1

ص/ ىَٕ فازع الػسبٔين ذلنْد  2
 كػك

 TOEFL 9/11/2019 معٔد

 التازٓخ إضه الدّزٗ اإلضه و

 ادارِ انفرٚك انجؾضٙ   د/ ىَٙ أضامُ أىْز ميصْز 1

  انزؾهٛم االؽصبئٙ ثبضزخذاوSPSS 

  اضزخذاو انزكُٕنٕعٛب فٙ انزذرٚص 

 3-4 /8/ 2019 

 11-11 /8/ 2019 

 17-18 /8/ 2019 



 دــــــامع٘ امليصــْزٗ    
 كلٔ٘ الصٔدلـــ٘      

 املنازض٘ الصٔدلٔ٘  قطه         
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 2020/2019املعٔدًٓ اجلدد خالل العاو  تتعٔٔيا-8
 

 ال ْٓدد
 

 2020/2019 اجلدد خالل العاو أعطاء ٍٔئ٘ التدزٓظ تتعٔٔيا-9
 
 

 
 
 
 
 

 للتكسٓس اعتناد دللظ الكلٔ٘  للتكسٓس دللظ الكطه اعتناد
  /       /2020    /       /2020 

 

 ٔ االعزًبػبد ادارِ انٕلذ 

 انزٕاصم انفؼبل 

 

 24-25 /8/ 2019 

 26-27 /9/ 2019 

فتشٕ / ميٙ ذلند و و 2
 الطنالّٖ

 يؾركبد انجؾش انؼهًٙ ٔغرق رصُٛف انغبيؼبد  15-16/9/2119 

و و/ مصطفٙ عنس  3
 إبسأٍه غسف الدًٓ

 ٙاخالقٔات البشح العلن 

 ْخ التيافطٔ٘ احمللٔ٘ ّ العاملٔ٘مػسّعات البش 

   ٙاليػس العلن 

 01/12/2019    

 29/01/2020       

 06/05/2020 

ص/ خبنذ يؾًذ ػجذِ  4

 انطٛذ لطت  
 ضهٕكٛبد انًُٓخ  16 – 17 /5/2121 

 تازٓخ التعٔني  اإلضه و
 21/4/2020 شمسالسبيعي أ.د/ محمد الحسيني  1
 1/1/2020 ىَٕ أضام٘ أىْز ميصْزد/  2


