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انًٓبراث انهغٌٕت 

رحذس كزبثخ قزاءح انهغخ

يًخبس يًخبس يًخبس انعزبٍت

يًخبس يًخبس يًخبس االَضهٍشٌت

صٍذ صٍذ  صٍذ انفزَظٍت

نعهًٍت ٔانشٓبداث )بذءا يٍ األحذد( انًؤْالث ا

انؼُىاٌ يكبٌ انصذور انشهبدح األكبديًيخ انزبريخ

األطكُذرٌت يظز يبصظخٍز انظحت انعبيت 1112
األطكُذرٌت يظز دبهٕو انظحت انعبيت 5777
األطكُذرٌت يظز بكبنٕرٌٕرص عهٕو انكًٍٍبء 5773

عُٕاٌ بحذ كم يٍ انذكخٕراة ٔانًبصظخٍز ٔانشيبنت

انذكخٕراة

رقييى يحبرق انًخهفبد انطجيخ ثبألسكُذريخ  انًبصخظٍز
انشيبنت

انظضم انًًُٓ )بذءا يٍ األحذد(

انزبريخ يكبٌ وػُىاٌ جهخ انؼًم ررجخ انىظيفخ

1113 صبيعت انذيبو -انذيبو -انظعٕدٌت يحبػز 

1111 بخزٔصٍج نألطخشبراث انبخزٔنٍت ٔانُٓذطٍت -األطكُذرٌت -يظز يُٓذص نأليٍ انظُبعً

5773 انعبيزٌت نهبخزٔل -األطكُذرٌت -يظز كًٍٍبئً



اإلَضبساث انعهًٍت

 األثحبس انؼهًيخ انًُشىرح
)ببنخظهظم انشيًُ بذءا يٍ األحذد(

جهخ انُشز وربريخ 

 انُشز
ػُىاٌ انجحش أسًبء انجبحضيٍ #

انًضهت انًظزٌت  -يظز

 1113-نهظحت انعبيت

 ٔحمًٍٍٓب رفزاٌ انُفبٌبث انخرزةالحمٍٍى يضًٕعت يٍ انًعبدٌ 

االطخُشبق يظبراث عٍ ؽزٌك  يٍ حٍذ انخعزع

أطبيت أحًذ نبٍب-د. عبدل سكزٌب 5

انًضهت انًظزٌت  -يظز

 1113-نهظحت انعبيت

حمٍٍى األَبعبربث انفهشٌت انًُبعزت يٍ يذاخٍ حزق انًخهفبث 

 انخرزة ببالطكُذرٌت
أطبيت أحًذ نبٍب-سكزٌبد. عبدل  5

انًضهت انًظزٌت  -يظز

 1111-نهظحت انعبيت
حمٍٍى اَبعبربث االحخزاق انُبحضت يٍ يحبرق انًخهفبث انربٍت 

 ببالطكُذرٌت
أطبيت أحًذ نبٍب -د. عبدل سكزٌب 1

انًضهت انًظزٌت  -يظز

 1111-نهظحت انعبيت
حمٍٍى يحبرق انًخهفبث انربٍت ببالطكُذرٌت أطبيت أحًذ نبٍب –صًبل انذٌٍ  ىد.يُ 6

األثحبس انحبنيخ

ػُىاٌ انجحش أسًبء انجبحضيٍ #

انكًً ٔانُٕعً نهعُبطز انظغزي رفً انشبي ٔانمٕٓة ببنًُرمت خمٍٍى ان

 انشزلٍت
أطبيت أحًذ  -د.حٍضبًَ عًز 5 

 انذصبس بٍغ رفً انًهٕربث انًعبدٌ ٔأرز نهًٍكزٔببث شبيمان خمٍٍىان

 انًًهكت انشزلٍت، انًُرمت رفً يخخبرة ألطٕاق طحخٓى عهى ٔحأرٍزْب

انظعٕدٌت انعزبٍت

أطبيت أحًذ  -د. يحًٕد بزٌمع -د. خبنذ رفكزي 1 

انًسبهًبد في انًؤرًزاد وانُذواد انؼهًيخ

يجبل انًسبهًخ انًكبٌ وانزبريخ ػُىاٌ انًؤرًز #

حؼٕر  يذٌُت انًهك عبذ انعشٌش نألَحبد -انظعٕدٌت انزٌبع

1151 
أطخخذاو حمٍُت انُبَٕ رفً حمٍُت يعبنضت 

 انًٍبِ
5

حؼٕر انًؤحًز انٕؽًُ انزبنذ نهضٕدة رفً انخعهٍى  1156-رفُذق انشٍزاحٌٕ -انذيبو -انظعٕدٌت

 انعبنً
1-

نخذرٌض أَشرت ا

 انجبيؼيخ

يجبل انًسبهًخ رقى انًقزر انًقزر #

انضشء انعًهً ENVH321  5 5كًٍٍبء انبٍئت 
ENVH311 انضشء انعًهً 1كًٍٍبء انبٍئت  1 
ENVH324 انضشء انعًهً 6كًٍٍبء انبٍئت  6 

ENVH315 انضشء انعًهً 5حهٕد ْٕاء  2 

ENVH414 انضشء انعًهً 1حهٕد ْٕاء  1 

ENVH421 انضشء انعًهً انكًٍٍبء انبٍئٍت انًخمذيت 3 



رقى انًقزر: شزح انًقزر( -وصف يخزصز نًقزراد انًزحهخ انجبيؼيخ انزي رى رذريسهب )ػُىاٌ انًقزر

ٌذرص نهظُت انذراطٍت انزبٍَت رفً انفظم انذراطً انزبًَ دراطت انخٕاص انكًٍٍبئٍت ٔؽزق  615رلى انًمزر  5انكًٍٍبء انبٍئت 

 ٔحمٍٍى انُخبئش ٔرفمب نهًمبٌٍض انعبنًٍت ٔانًحهٍت ق صًع عٍُبث يٍ انحمم انًٍذاًَزٔانفٍشٌبئٍت ٔؽانخحبنٍم انكًٍٍبئٍت 
5

ت ذراطً األٔل حٍذ ٌخخض بذراطت ؽبٍعٌذرص نهظُت انذراطٍت انزبنزت انفظم ان 655( رلى انًمزر )انظًٍبث 1انكًٍٍبء انبٍئٍت 

 ت األَظبٌطح ٔلٍبص انعُبطز انزمٍهت ٔانخً حًزم خرٕرة عهً نٓب انًٕاد انظًٍت ٔؽزق انخحهٍم االيٍ
1

رلى انًمزر      ٌذرص نهظُت انذراطٍت انزبنزت انفظم انذراطً انزبًَ ٌٔذرص رفٍع كبرفت انخحبنٍم انكًٍٍبئٍت  6انكًٍٍبء انبٍئبت 

بث انظبئهت انظُبعٍت ت طٕاء انًخهفبث انعبدٌت أٔ انًخهففبث انظبئهانبٍٕنٕصٍت نًٕاد انًخهٔانفٍشٌبئٍت ٔ

6

ٕربث رفٍّ انرزق االيُت نهخعبيم يع يه ٌذرص انظُت انذراطٍت انزبنزت ببنفظم انذراطً األٔل ٌٔذرص 651حهٕد انٕٓاء رلى انًمزر 

انٕٓاء ٔؽزق انمٍبص طٕاء أَبعبربث عبسٌت أٔ انضظًٍبث انًخربٌزة انظغٍزة ٔانخً حًزم خرٕرة شذٌذة عهً طحت األَظبٌ

ٔؽزق  صًع عٍُبث ْٕاء ٔؽزق ححبنٍم ٔحعٍٍ حزاكٍش ْذِ انًٕاد 

2

ٌٔذرص نهظُت انذراطٍت انزابعت ببنفظم انذراطً األٔل ٌٔذرص انخربٍك انعًهً نعٍُبث حى صًعٓب  252رلى انًمزر  1حهٕد انٕٓاء 

 حى صًعٓب عهً رفالحز يخخهفت ٔيخُٕعت نخعٍٍٍ شذة حزاكٍش ْذِ انًٕادببنظُت انذراطٍت انزبنزت طٕاء يحبنٍم طبئهت أٔ عٍُبث 

1

يت رلى انًمزر   ٌٔذرص نهظُت انذراطٍت انزابعت ببنفظم انذراطً األٔل ٌٔذرص ؽزق انمٍبص انًخخهفّ ٔانعذٌذ انكًٍٍبء انبٍئٍت انًخمذ

 يٍ إَاع انعٍُبث ببطخخذاو أحذد انخمٍُبث  ٔاألصٓشة انًخمذيت طٕاء كًٍٍبئٍب أ بٍٕنٕصٍب
3

نخمٍُت .. انخ( انكفبءاث ٔانًٓبراث انشخظٍت )انحبطب, حمٍُت انًعهٕيبث, ا

انًؼهىيبد وانًشبركخ في رطىيز انقسى يٍ ثزايج يزقذيخ وأجهزح أجبدح ربيخ  ألسزخذاو انحبست االني يٍ حسبثبد ورقُيخ 

 ثبألضبفخ اني انًشبركخ في جىدح انقسى وحصىل انكهيخ ػهي انجىدح الحقب يزقذيخ
ا

انًهبراد انفزديخ يٍ كزبثخ وانًشبركخ في أثحبس ػهيًخ سىاء أثحبس داخم انقسى أو أثحبس رًذ يٍ خالل انطالة  1

 -انزى اجزرهب انىكبنخ انذونيخ نهطبقخ انذريخ Sterols وطُيخ ثشبٌ رحهيم انًهىصبد انؼضىيخ انًؼبنجخ ثبنكهىردورح رذريجيخ 

انذيبو  (ROPME) يخزجز انجيئخ انجحزيخ انزبثغ نهىكبنخ انذونيخ نهطبقخ انذريخ انى انًُظًخ االقهيًيخ نحًبيخ انجيئخ انجحزيخ

1118حزيزاٌ/يىَيه  58-8انسؼىديخ 

6

نؼهىو انطجيخ ( كهيخ اانذيبو  يجبيؼانحزو داخم انرقييى يًبرسبد االدارح انجيئيخ وساليخ )انًشبركخ فى انًشزوع انًؼُىٌ 

1151-1117 انزطجيقيخ, ادارح انصحخ انجيئيخ فى جبيؼخ انذيبو ثبنًًهكخ انؼزثيخ انسؼىديخ
2

بنذيبو ث انضبَيخ انصُبػيخانًذيُخ بػيخ يخبطز انؼًم فى رقييى انساليخ انصُ"انًشبركخ يشزوػب ثحضيب ثبحش فى انًؼُىٌ 

1151-1156
1

آخز ححذٌذ

1./9/2016


