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 22/11/2017 الووافق   األحذ ٍوم( 8) سقن اجرواع هحضش

نرعهُى و انثحس انعهًٍ فٍ ااجرًعد نجُح جايعح تٍُ عىَف نشعاَح و اعرخذاو حُىاَاخ انرجاسب 

تشئاعح  تكهُح انطة انثُطشٌ 6027 َىفًثش 66  األحذَىو  انعاششج صثاحافٍ ذًاو انغاعح 

 :حضىس كم يٍو د.عًشو انغُذ و أياَح   سئُظ انهجُح  أ.د/يحًىد تذوٌ انثجاوٌ

 انحُىاًَ االَراج لغى اعرار وسئُظ َىعف يحًىد هالل احًذ. أ.د

 انضساعح تكهُح  وانذواجٍ

 عضىا

 عضىا ألداباألعرار انًغاعذ تكهُح ا أ.و.د/عهُش عثذ انثاعط

 عضىا األعرار انًغاعذ تكهُح انطة انثُطشٌ د.عثذ انشحُى حغٍأ.و .

 عضىا انًذسط تكهُح انطة انثُطشٌ د.فاطًح حُفٍ

 كال يٍ: عٍ انحضىس زسرعاو

 د.أياٍَ يحًذ انغُغٍ

 د.يكشو عثُذ

 د./يحًذ صكٍ

 َىعف يحًىد هالل احًذ /تانرشحُة تانغُذ األعرار انذكرىس اعرهم أ.د.يحًىد انثجاوٌ انجهغح

هً انهجُح و ذَح عضى تًُاعثح إَضًايه إنً انضساعح تكهُح  وانذواجٍ انحُىاًَ االَراج لغى سئُظ

 يُالشح انًىضىعاخ انرانُح: رنك 

 .الساتقأوال:  الرصذٍق علي الوحضش 

انزي ذى لثىل  انخاص تإضافح عُىاٌ انثحس 4تعذ ذصىَة انثُذ سلى  انمشاس:   ذى انرصذَك

لغى صحح انحُىاٌ و انذواجٍ   د.اسواء ًادى ه يٍتشأٌ اعرًاسج انثحس انًمذي وهى.إعرًاسذه 

 انطة انثُطشٌ تعُىاٌ:تكهُح 
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novel approach for controlling of resistant listeria monocytogenes to 

antimicrobial agents using silver nanoparticles loaded on different 

disinfectants  . (017-2) 

 

  :هي تشأى الثحث الوقذمعشض علي اللجٌح إسرواسا: اًَثا

 شٍح تكلَح الطة الثَطشًد.هحوذ جوعح قسن الرش

1-Diagnostic imaging of the bovine distal limb (017-3) 

 د.عثَش ساضٌ قسن الفاسها 

2-Synergistic protective role of sesame oil and vitamin C against acut 

abamectin-induced Liver and brain toxicity in rats. (017-4) 

3-Nano zinc oxid versus zinc oxid feed additive: behavioural, 

pharmacological, and Histopathological approach. (017-5) 

 :د.سشا سجة قسن سعاٍح و ذٌوَح الثشوج الحَواًَح

4-Maximizing the productivity of broilers under intensive rearing 

system using medicinal plants, probiotics and litter treatment. (017-6) 

 فً انجهغح ُهانهجً نهذساعح وانعشض عه أعضاء انهجُح عهً كمز ذىصَع األتحا  َرىانمشاس: 

 اٌ شاء اهلل. هانمادي

 (4-017)أ.د.يحًىد انثجاوٌ: 

 (3-017)د.فاطوح حٌفٌ: 

 (5-017)و  (6-017)د.عوشو السَذ: 
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اكروتش الواضٌ تكلَح الذساساخ العلَا    29 العول   الري أقَود في : عشض ذقشٍش وسشحثالثا

 " الذولي الٌشش في الرجاسب حَواًاخ إسرخذام دوس أخالقَاخ"   تعٌواى للعلوم الورقذهح

 . 

 تانرمشَش. جاء انمشاس: انًىافمح عهً يا

 

 : تشأى وضع ذصوسهثذئٌ لثَد سعاٍح الحَواى الثحثٌ.ساتعا

 ُه حىل هزا انًششوع.ئترجهُض دساعح يثذيحًىد  هالل احًذانمشاس: ذى ذكهُف أ.د. 

 

والزى  لجاى اخالقَاخ حَوًاخ الرجاسب للجاهعاخ الوصشٍَ عشض ها ذن فٌ اجرواع ا: خاهسا

 29السَذ أهَي اللجٌح في وس اللجٌح والذكروس عوشَسرار الذكروس هحوود الثجاوى سئحضشٍ األ

 .2017اكروتش 

 .أحُطد انهجُح عهًاانمشاس: 

 

 

علي  الثحث العلوي عول وسشح عول تالرعاوى هع لجٌح اخالقَاخ  هوضوععشض  -دساسا

 األًساى.

 شح اٌ شاء اهللسكًىعذ نعًم ذهك انى 6022فثشاَش  65انمشاس:انًىافمح عهً ذحذَذ يىعذ 

 "اهًُح اخاللُاخ انثحس انعهًٍ فٍ جىدج انثحس انعهًٍ و صَادج انُشش انذونٍذحد عُىاٌ.  

 :ُحوذرُاول انًحاوس انران

 انرعشَف تأهًُح نجاٌ أخاللُاخ انثحس انعهًٍ تانجايعح. .2

 دوس نجاٌ أخاللُاخ انثحس انعهًٍ فٍ اإلسذماء تانثحس انعهًٍ و ذعضَض انُشش انذونٍ. .6

 أعاعُاخ انرعهًم يع حُىاَاخ انرجاسب. .3
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 أنُاخ انرعايم يع نجاٌ أخاللُاخ انثحس انعهًٍ تانجايعح. .4

 نجايعح تٍُ عىَف. يُثاق ششف أخاللُاخ انثحس انعهًٍ .5

 

 .انحادَح عشش ظهشاهزا واَرهٍ انًجهظ فٍ ذًاو انغاعه 

 ايٍُ انهجُح                                                                         سئُظ انهجُح

 ثجاوًد.عوشو السَذ                                                            أ.د./هحوود تذوً ال

 

 


