
 عُٕاٌ انثذث األسرار انًششف أسى انطانة خ

 
 سًٍاء يذًذ يذًٕد 1

 يشٌى يجٍذ دًٍذ

أ.د. خانذ دايذ 

 دسٍ

 تاسرخذاو انسًاٌ فً انهذى اَراج صفاخ يماسَح

 يخرهفح عالئك

 عهً أيجذ عثذانعانً 2

 إَٔس عادل دسٍ

أ.د. سائذ سايً 

 عاذً

 ٔانرغزٌٔح انفسهجٍح انصفاخ تعط فً انًهٕدح ذأثٍش

 انكاسب ألسًان

 أشٕاق َاصش دسٍٍ 3

 أًٌاٌ عهً أدًذ

أ.د. سائذ أتشاٍْى 

 خهٍم

 أٌسش دايذ سهًاٌ 

 انصفاخ تعط عهى انصٍف فصم خالل انذشاسج ذأثٍش

 انًذهً نهًاعض انذيٌٕح

 أدًذ يذًذ جاسى 4

 دسٍٍ عهً دًضِ

أ.د. يٓذي صانخ 

 جاسى

 سلاد فٍصم عهً

 رتائخ صفاخ عهى انزتخ عُذ انجُس ٔ انعًش ذأثٍش

 Ross 308 انهذى فشٔج

 عهً تاسى عثذ 5

 صْشاء َجٍة َاٌف

أ.د. صانخ دسٍ 

 جاسى

 نٌٕ دسة انًذهً نهًاعض انذشاسي انرذًم ذمٍى

 انصٍف فصم خالل انشعش

 عهً سهًاٌ دسٍٍ 6

 يُٓذ عهً دسٍٍ

أ.د. يذًذ أدًذ 

 شٌٕم

 فً انًشكض انعهف انى انششاد تزٔس أظافح ذأثٍش

 انعٕاسٍح نألغُاو انجسى ٔاتعاد انصٕف صفاخ تعط

 انًذهٍح

 غفشاٌ عهً عثذ 7

 ًَش عصاو عاشٕس 

أ.د. عًاس طانة 

 رٌاب

 عهً دسٍٍ يذًذ

 تًسرٌٕاخ انهذى فشٔج ذفمٍس تٍط دمٍ ذاثٍش

 َٕعٍح ٔ انفمس صفاخ عهى B7 فٍرايٍٍ يٍ يخرهفح

 انفالسح االفشار

 فاطًح يذًذ شٕكد 8

 ذُسٍى عهً َٕياٌ

 أ.و.د. ياجذ دًٍذ

 سشٍذ

 أدًذ عهً عزاب

أسرخذاو انًعايهح انكًٍٍائٍح فً ذذسٍٍ انعهف 

 انخشٍ

 

 

9 

 

 

يصطفى عثذ انٓادي 

 دسٍٍ

 

أ.و.د. أدًذ سُاٌ 

 أدًذ

 األغُاو نعالئك انًخرهفح انعهفٍح اإلظافاخ اسرعشاض

 انًُرجح ٔانهذٕو انزتائخ صفاخ فً ٔذأثٍشْا

 انخضٌ لثم انًخرهفح انهذى نًعايالخ اسرعشاض أدًذ دسٍ عثذ انٓادي

 ٔانكًٍٍائٍح انفٍضٌائٍح انصفاخ فً ٔذأثٍشْا

 ٔانًٍكشٔتٍح

 َسشٌٍ خهٍم سهطاٌ  10

 فاطًح يذاسب أتشاٍْى

أ.و.د. أدًذ عهً 

 عزاب

 يائذج خهذٌٔ دًٍذ

 تعط فً انعٕاسٍح انذًالٌ ٔجُس انعًش ذأثٍش

 االَراجٍح انصفاخ

 عًش جثاس دًٕدي 11

 ذثاسن عهً أتشاٍْى

عهً شٓاب أ.و.د. 

 أدًذ

 ُْذ دًٍذ سهًاٌ

 تعط فً األسجرٍٍ يٍ يخرهفح يسرٌٕاخ دمٍ ذاثٍش

 انشايً انًاعض ركٕس نذو دٌٍٕح انكًٍٕ انصفاخ

 عهً داصو أدًذ 12

 

 أ

.و.د. صٌذ يذًذ 

 يٓذي

 انًاعض فً انذهٍة اَراج صفاخ فً IGF1 جٍٍ دٔس

 

 انًاعض فً STAT5A نجٍٍ انساتعح انرعثٍش يُطمح إَٔس سعذ أدًذ

 سظٕاٌ سدًٍ خهٍفح 13

 عهً جًال يعشٔف

أ.و.د. تشاس أدْى 

 أدًذ

 ذأثٍش األجٓاد انذشاسي فً األداء األَراجً نألتماس

 أٌح َاصش تشان 14

 عزساء يذًذ َاجً

و.د. صالح يٓذي 

 عثذ

انصفاخ  ذأثٍش انشكم انفٍضٌائً نهعهٍمح عهى تعط

  األَراجٍّ ٔانفسهجٍح فً انذجاج انثٍاض



 

 فشلذ شٕلً أتشاٍْى


