
 كهٛخ انطت      

 ؽؼجخ انؾؤٌٔ انؼهًٛخ
 

 (1/9/0200-1/9/0201يٍ  انخطخ انغُٕٚخ نهؼبو انذساعٙ)

 د
انذٔساد انتذسٚجٛخ / انُذٔاد انؼهًٛخ/ ٔسػ 

 انؼًم
 َٕع انُؾبغ اعى انًضبظش تبسٚخ االَؼمبد

يجهغ 

 االؽتشان

ػذد 

انًؾتشكٍٛ 

 انًمشس

1 
 َٙذٔح صٕل انًخهفبد انكًٛٛبٔٚخ ٔتأحٛشْب انجٕٛنٕر

 ػهٗ االغزٚخ ٔانصضخ انؼبيخ
7/9/0201 

 ا. ؽكش يضًٕد ٚبعٍٛ
 02 يزبَب انكتشَٔٙ

 8/9/0201 َذٔح صٕل تعخى انغذح انذسلٛخ ػُذ انُغبء 0
 ا.و.د. يضًذ يضًٕد صجؼ

 02 يزبَب انكتشَٔٙ

 02 يزبَب انكتشَٔٙ و.و. يُبس ػجذ انشصاق صغٍ 9/9/0201 َذٔح صٕل انمهغ انًتغهغم ألعُبٌ االغفبل ٔاًْٛتّ 0

4 
 Dental trauma of anterior َذٔح صٕل 

permanent Extrusion and intrusion t 
 02 يزبَب انكتشَٔٙ و.د. ػهٙ صكٛى تٕفٛك 14/9/0201
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 02 يزبَب انكتشَٔٙ ا.د. عؼبد يصهش انذٍٚ ػجذ انًزٛذ 11/9/0201 َذٔح صٕل تهٕث انجٛئخ  2

1 
َذٔح صٕل يصٛش االرُخ انفبئعخ فٙ ػًهٛبد اغفبل 

ػهًٛب ٔدُٚٛب ٔخبصخ فٙ اختجبس رُظ االَبثٛت 

 انزٍُٛ

 ا.د. ػهٙ صغٍ يضًذ انضغُٛٙ 01/9/0201
صعٕس٘ فٙ لبػخ 

 انتؼهٛى انًغتًش
 02 يزبَب

7 
 Manage reviews andصٕل  ٔسؽخ ػًم

track citation using publons 
 02 يزبَب انكتشَٔٙ  ا.د. صبنش يٓذ٘ عهًبٌ 0-4/12/0201

8 
 Detection of epilepticَذٔح صٕل 

seizures using engineering tools  
 12 يزبَب انكتشَٔٙ و.د. اعًبء ػجبط ارٕد 7/12/0201

 ا.و.د. صُٚخ فبسٔق فؤاد Vitamin D and stroke 10/12/0201َذٔح صٕل  9
 يزبَب انكتشَٔٙ

02 

12 
 يزبَب انكتشَٔٙ غُٙ غبْشا.و.د. يصطفٗ  01/12/0201 االعُبٌ لَذٔح صٕل انتٓبة انهخخ يب صٕ

02 

11 
 Bioinformaticalاعبعٛبد ثشايذ 

Hypothyroidism ٔيزبالد اعتخذايٓب 
 و.و. ٚبعًٍٛ عبيٙ َبصش  0/11/0201

 يزبَب انكتشَٔٙ
02 
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َذٔح صٕل اعتخذاو ٔعبئم االٚعبس فٙ تضغٍٛ  10

 يغتٕٖ انطبنت ٔرزة االَتجبِ
7/11/0201 

 يزبَب انكتشَٔٙ ا.و.د. ًَٛش فبظم غبئت
12 

10 
 B12َذٔح صٕل اػشاض َمص فٛتبيٍٛ 

14/11/0201 
 يزبَب انكتشَٔٙ و.و. يُبس ػجذ انشصاق صغٍ

02 

َذٔح صٕل فٕائذ انُٕاظٛش انزشاصٛخ ٔدٔسْب فٙ  14

 تغٓٛم انتؾخٛص ٔانؼالد
18/11/0201 

 يزبَب انكتشَٔٙ ا.و.د. اُٚبط رهٛم صغٍٛ
02 

انؼؾٕائٙ صٕل يخبغش االعتخذاو  ٔسؽخ انؼًم 12

 نهًعبداد انضٕٛٚخ
01-00/11/0201 

 يزبَب انكتشَٔٙ و.د. اعًبء ػجبط َزى
02 

11 
َذٔح صٕل استفبع ظغػ انذو خالل فتشح انضًم 

ٔيؾبكم تغًى انضًم ٔيعبػفبتّ ٔكٛفٛخ انٕلبٚخ 

 يُّ

02/11/0201 
 يزبَب انكتشَٔٙ ا.و.د. اَؼبو فٛصم يضًذ

02 

17 
 االسْبة َذٔح صٕل دٔس انًؤعغخ فٙ يكبفضخ

2/10/0201 
 و. يظٓش َصش هللا خهف

 سيعبٌ غضال َؼًبٌ  و.و.

صعٕس٘ فٙ لبػخ 

 انتؼهٛى انًغتًش
 يزبَب

02 
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 Bethesda َذٔح صٕل عشغبٌ انغذح انذسلٛخ  18

system of thyroid carcinoma 
1/10/0201 

 02 يزبَب انكتشَٔٙ و. د. رسٖ فبظم ػجبط

19 
صٕل انًجبدئ االعبعٛخ نتؼمٛى  ٔسؽخ ػًم

 انًختجشاد انجٕٛنٕرٛخ ٔانكًٛٛبٔٚخ
 و.و. صال ٚبعٍٛ كبظى 14-12/10/0201

 يزبَب انكتشَٔٙ
12 

02 

 Distribution of fungalَذٔح صٕل 

infections ( Black fungus in corona 

patients in worldwide) 

 ا.د. نًٗ غّ اصًذ 09/10/0201

 انخبنك صغٍٛا.و.د. سٔاء ػجذ 
 يزبَب انكتشَٔٙ

12 

01 
َذٔح صٕل انتضاو انطبنت انزبيؼٙ ثبنمٛى ٔاالػشاف 

 انزبيؼٛخ
 ا.و.د. ًَٛش فبظم غبئت 02/10/0201

 يزبَب انكتشَٔٙ
12 

 4/1/0200 َذٔح صٕل صغبعٛخ انذلٛك 00
 يزبَب انكتشَٔٙ ا.د. رهٛم اثشاْٛى كبظى

02 

00 
انًختجشٚخ َذٔح صٕل االعتخذاو انصضٛش نألرٓضح 

(HPLC ) 
 و.و. صُٚت ربعى يضًذ 1/1/0200

 
 يزبَب انكتشَٔٙ

02 

 COVID - 19  10-10/1/0200صٕل   ٔسؽخ ػًم 04
 ا.د. ػجذ انشصاق ؽفٛك صغٍ

 و.و. يضًذ لبعى صبنش
 يزبَب انكتشَٔٙ

12 
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02 
صٕل تضٕٚم انزذأل انٗ يخطػ    ٔسؽخ ػًم

 Excelثٛبَٙ فٙ ثشَبيذ 
 اصغبٌ ػهٙ صغٍو.  02-01/1/0200

 يزبَب انكتشَٔٙ
02 

01 
َذٔح صٕل تأحٛش االصبثخ ثفبٚشٔط كٕسَٔب احُبء 

 فتشح انضًم
 د. اصل صبدق دأد 01/1/0200

 يزبَب انكتشَٔٙ
02 

07 
 ا.و.د. يصطفٗ غُٙ غبْش 1/0/0200 َذٔح صٕل افعم غشٚمخ نتؼٕٚط االعُبٌ

 12 يزبَب انكتشَٔٙ

08 
االغفبل أعجبثّ َذٔح  صٕل فمذاٌ انغًغ ػُذ 

 ٔاػشاظّ ٔػالرّ
 و.د. دسٚذ صًٛذ ػجذ انكبظى 0/0200/ 8 -7

 يزبَب انكتشَٔٙ
02 

09 

صٕل كٛفٛخ انؼُبٚخ ٔانًتبثؼخ نصضخ   ٔسؽخ ػًم

 How to care and follow theاالغفبل 

health of children 

10-14/0/0200 
 ا.د. َزذد ؽكش يضًٕد

 يزبَب انكتشَٔٙ ا.و.د. اعٛم ربعى يضًذ
02 



 كهٛخ انطت      

 ؽؼجخ انؾؤٌٔ انؼهًٛخ
 

 و.د. ػهٙ صكٛى تٕفٛك 12/0/0200 َذٔح صٕل غشق انؼالد نصذيبد االعُبٌ االيبيٛخ 02
 02 يزبَب انكتشَٔٙ

 1/0/0200 َذٔح صٕل االو انجطٍ انضبدح نذٖ االغفبل  01
 02 يزبَب انكتشَٔٙ و.د. اصًذ يظٓش خهف

00 
ٔسؽخ ػًم صٕل خصبئص انًطفأح انًالئًخ إلغفبء 

 انًختجشٚخصشائك االرٓضح 
07/0/0200 

 ا.د. صْٛش يؼشٔف صغٍٛ

صعٕس٘ فٙ لبػخ 

 انتؼهٛى انًغتًش
 يزبَب

02 

00 
َذٔح صٕنف انفضص انخهٕ٘ أليشاض انخذ٘ 

cytology of breast lesions 
08/0/0200 

 02 يزبَب انكتشَٔٙ و.د. رسٖ فبظم ػجبط

 02/0/0200 َذٔح صٕل انتٓبة االرٌ انًضيٍ 04
 12 يزبَب انكتشَٔٙ و.و. لٛظ رؼفش خهف
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02 
َذٔح صٕل يٓبساد كتبثخ انجضج انؼهًٙ ٔصٛبغخ 

 يخشربتّ
12/2/0200 

 02 يزبَب انكتشَٔٙ و.د. لتٛجخ غبَى صغٍٛ

 02/2/0200 َذٔح صٕل انغهظ انجٕنٙ نذٖ االغفبل 01
 02 يزبَب انكتشَٔٙ ا.د. يٓذ٘ ؽًخٙ رجش

 7/1/0200 َذٔح صٕل لصش انمبيخ ػُذ االغفبل 07
 12 يزبَب انكتشَٔٙ ْٛهخ ػخًبٌ صجٛتو.د. 

 سٚٓبو عؼذ كبظى 11/1/0200-12 صٕل تمُٛبد صفع االرُخ  ٔسؽخ ػًم 08
 يزبَب انكتشَٔٙ

02 

09    
  

 


