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أعالٌ عٍ يُبلشخ سعبنخ دكزٕساِ نهجبحش / عهٗ أحًذ عجذ انحًيذ 

 ٔحيذِ

 

 عيزى ثًشيئخ اهلل رعبنٗ يُبلشخ سعبنخ دكزٕساِ انًمذيخ يٍ 

 عهٗ أحًذ عجذ انحًيذ ٔحيذِانجبحش / 

 ثبحش يغبعذ ثبنًشكض انمٕيٗ نهجحٕس

 انذكزٕساِ فٗ انعهٕو رخصص " انفيضيبء انُظشيخ "نهحصٕل عهٗ دسعخ فهغفخ 

 ثعُٕاٌ

 دساعخ االَزشبس انغٕٖ انُبرظ يٍ انًحطبد انُٕٔيخ

studing atmospheric dispersion from nuclear plants 

 نغُخ االششاف

 أ.د / حغيٍ يحًٕد انغًبٌ

 عبيعخ انًُٕفيخ -كهيخ انعهٕو  -أعزبر انفيضيبء انُٕٔيخ 

 يغذٖ عجذ انْٕبةأ.د / يحًذ 

 عبيعخ انمبْشح -كهيخ انعهٕو  -أعزبر انفهك ٔ االسصبد انغٕيخ 

 أ.د / خبنذ صبدق يحًذ عيغٗ

 ْيئخ انطبلخ انزسيخ -أعزبر انفيضيبء انجيئيخ 



 د / عبيٗ يحًذ يحًٕد انغًبل

 عبيعخ انًُٕفيخ -كهيخ انعهٕو  -يذسط انفيضيبء 

 نغُخ انًُبلشخ

 مأ.د / يغعذ انًزٕنٗ اعًبعي

 عبيعخ ثٕسععيذ-كهيخ انعهٕو  -أعزبر انفيضيبء انغٕيخ 

 أ.د / يحًٕد عٕيضخ

 Stephane C Alfaroَيبثخ عٍ انًحكى انفشَغٗ 

 أ.د / حغيٍ يحًٕد انغًبٌ

 عبيعخ انًُٕفيخ -كهيخ انعهٕو  -أعزبر انفيضيبء انُٕٔيخ 

 أ.د / يحًذ يغذٖ عجذ انْٕبة

 عبيعخ انمبْشح -عهٕو كهيخ ان -أعزبر انفهك ٔ االسصبد انغٕيخ 

 

صجبحب  11:30انغبعخ  21/4/2015ٔرنك ثًشيئخ اهلل رعبنٗ يٕو انضالصبء انًٕافك 

 عبيعخ انًُٕفيخ  -كهيخ انعهٕو  -ثمبعخ عيًُبس لغى انفيضيبء 

***********  

 

 

 

 



أعالٌ عٍ يُبلشخ سعبنخ يبعغزيش نهطبنجخ / عجيش َبظى عجذ انفزبػ 

 ُْذأٖ

 

 رعبنٗ يُبلشخ سعبنخ انًبعغزيش انًمذيخ يٍعيزى ثًشيئخ اهلل 

 عجيش َبظى عجذ انفزبػ ُْذأٖانطبنجخ / 

 ثعُٕاٌ 

 اَزبط ٔ رعشيف انًٕاد انًضبدح نهجكزيشيب يٍ انطحبنت

Production and characterization of antibacterial active 

substance from algae 

 نغُخ االششاف

 أ.د / صبثحخ يحًٕد انصجبغ

 عبيعخ انًُٕفيخ –كهيخ انعهٕو  –لغى انُجبد  –انًيكشٔثيٕنٕعٗ  أعزبر

 د / سعبء عجذ انفزبػ حًٕدِ

يعٓذ ثحٕس  -لغى انجيٕركُٕنٕعيب انًيكشٔثيخ  -أعزبر يغبعذ ثيٕركُٕنٕعيب ييكشٔثيخ 

 عبيعخ يذيُخ انغبداد -انُٓذعخ انٕساصيخ 

 د / غبدح ٔعيّ أثٕ انغعٕد

 عبيعخ انًُٕفيخ -كهيخ انعهٕو  -نُجبد لغى ا -انًيكشٔثيٕنٕعٗ   يذسط

 



 نغُخ انحكى ٔ انًُبلشخ

 أ.د / عفذ فًٓٗ شجبَّ

 عبيعخ انمبْشح -كهيخ انعهٕو -أعزبر انًيكشٔثيٕنٕعٗ 

 أ.د / حُفٗ أحًذ حًضح

يعٓذ ثحٕس انُٓذعخ  -لغى انجيٕركُٕنٕعيب انًيكشٔثيخ  -أعزبر انٕساصخ انًيكشٔثيخ 

عبيعخ  - يعٓذ ثحٕس انُٓذعخ انٕساصيخ -انجيٕركُٕنٕعيب انًيكشٔثيخ لغى  -انٕساصيخ 

 يذيُخ انغبداد

 أ.د / صبثحخ يحًٕد انصجبغ

 عبيعخ انًُٕفيخ –كهيخ انعهٕو  –لغى انُجبد  –أعزبر انًيكشٔثيٕنٕعٗ 

 د / سعبء عجذ انفزبػ حًٕدِ

يعٓذ ثحٕس  -يخ لغى انجيٕركُٕنٕعيب انًيكشٔث -أعزبر يغبعذ ثيٕركُٕنٕعيب ييكشٔثيخ 

 عبيعخ يذيُخ انغبداد -انُٓذعخ انٕساصيخ 

 

ظٓشا ثمبعخ انًُبلشبد  12فٗ رًبو انغبعخ  26/4/2015ٔرنك يٕو االحذ انًٕافك 

 انذٔس انخبيظ

 

*************  

 

 

 

 



 

أعالٌ عٍ يُبلشخ سعبنخ دكزٕساِ نهجبحضخ / أْيهخ أحًذ عجذ انهطيف 

 انغًبل

 

 يُبلشخ سعبنخ انذكزٕساِ انًمذيخ يٍعيزى ثًشيئخ اهلل رعبنٗ 

 أْيهخ أحًذ عجذ انهطيف انغًبلانجبحضخ / 

 ثعُٕاٌ

رشييذ ٔ رٕصيف ٔ دساعخ انُشبط انجيٕنٕعٗ نًزشكجبد فهضيخ عذيذح يحزٕيخ عهٗ 

 نيغُذاد َيزشٔعيُيخ حهميخ

Synthesis , structural characterization and biological 

Evaluation of Novel Metal Complex containing 

Azamacrocyclic ligands 

 نغُخ االششاف

 أ.د / اثشاْيى انطُطبٖٔ انغيذ

 عبيعخ انًٕفيخ -كهيخ انعهٕو  -أعزبر انكيًيبء انعضٕيخ 

 أ.د / ُْبء عجذ انهطيف انجشعٗ

 عبيعخ انًُٕفيخ -كهيخ انعهٕو  -عضٕيخ  أعزبر انكيًيبء انغيش

 

 



 نغُخ انحكى ٔ انًُبلشخ 

 أ.د / خبنذ صالػ أثٕ ششثيُٗ

 ) انًشكض انمٕيٗ نهجحٕس (   أعزبر انكيًيبء انغيش عضٕيخ

 أ.د / َشٕح يخزبس حغٍ سصق

) يعٓذ انُٓذعخ    أعزبر انكيًيبء انزحهيهيخ ٔ سئيظ لغى انجيٕركُٕنٕعيب انجيئيخ

 عبيعخ يذيُخ انغبداد ( -انٕساصيخ 

 أ.د / اثشاْيى انطُطبٖٔ انغيذ

 عبيعخ انًٕفيخ -كهيخ انعهٕو  -أعزبر انكيًيبء انعضٕيخ 

 أ.د / ُْبء عجذ انهطيف انجشعٗ

 عبيعخ انًُٕفيخ -كهيخ انعهٕو  -أعزبر انكيًيبء انغيش عضٕيخ 

 

انًُبلشبد صجبحب ثمبعخ  11فٗ رًبو انغبعخ  26/4/2015ٔرنك يٕو االحذ انًٕافك 

 ثبنذٔس انخبيظ ثبنكهيخ ٔ انذعٕح عبيخ

 

************* 

 

 

 

 

 

 



 أعالٌ عٍ يُبلشخ سعبنخ دكزٕساِ نهجبحضخ / أعًبء يحًذ انًشعٗ

 

 عيزى ثًشيئخ اهلل رعبنٗ يُبلشخ سعبنخ انذكزٕساِ انًمذيخ يٍ

 أعًبء يحًذ انًشعٗانجبحضخ / 

 ثعُٕاٌ

َجبد انشٔصيبسٖ عهٗ انغًيخ ثبنكبديٕيٕو دساعبد كيًٕحيٕيخ ٔ َغيغيخ عهٗ رأصيش 

 فٗ انغشراٌ انجيضبء

Biochemical and Histological Studies on the Effect of the Herb 

Rosemary ( Rosmarinus officinalis ) on Cadmium Induced 

Toxicity in Albino Rats 

 نغُخ االششاف

 أ.د / صبثش عجذ انشحًٍ صمش

 عبيعخ انًُٕفيخ -كهيخ انعهٕو  -ٔ سئيظ لغى عهى انحيٕاٌ أعزبر عهى االَغغخ 

 أ.د / يحًذ فزحٗ فشط ثيٕيٗ

 عبيعخ انًُٕفيخ -كهيخ انعهٕو  -لغى عهى انحيٕاٌ  -أعزبر عهى انفغيٕنٕعٗ انًزفشغ 

 

 

 

 



 نغُخ انحكى ٔ انًُبلشخ

 أ.د / أييُخ عيغٕٖ عيغٕٖ

 عبيعخ االعكُذسيخ -انعهٕو كهيخ  -لغى عهى انحيٕاٌ  -أعزبر انحيٕاٌ انزغشيجٗ 

 أ.د / يبْش عبيش عهٗ عبيش

 عبيعخ انًُصٕسح -كهيخ انعهٕو  -لغى عهى انحيٕاٌ  -أعزبر انفغيٕنٕعٗ 

 أ.د / صبثش عجذ انشحًٍ صمش

 عبيعخ انًُٕفيخ -كهيخ انعهٕو  -أعزبر عهى االَغغخ ٔ سئيظ لغى عهى انحيٕاٌ 

 أ.د / يحًذ فزحٗ فشط ثيٕيٗ

 عبيعخ انًُٕفيخ -كهيخ انعهٕو  -لغى عهى انحيٕاٌ  -ٕنٕعٗ انًزفشغ أعزبر عهى انفغي

 

ظٓشا ثمبعخ انًُبلشبد  12فٗ رًبو انغبعخ  22/4/2015ٔرنك يٕو االسثعبء انًٕافك 

 ثبنكهيخ ٔ انذعٕح عبيخ

 

************ 

 

 

 

 

 

 



 


