
ينهملا صّخلملا

 لاـجمب مهاـُسم .ّةيبصعلا ةيعانملاو ةيعانملا ضارمألاب صتُخم ثحابو يميداكأ
ٍتاكراــشمو يــملع رــشن نــم هــل ةبحاــُصملا ةطــشنألاو يــملعلا ثــحبلا  ةدــيدع 
ّقلتل ةفاــضإلاب .ةــصصختملا ةــيملعلا تاــيقتلملاو تارمتؤملاــب  مزالــلابيردــتلا يــ
.ةثيدحلا تاريغتملا عم بكاوتيل يملعلا ثحبلا ريوطتل

 ةـــلخادُتم ثاـــحبألاو ،)Translational Research(ةـــّيمجرتلا ثاـــحبألاب متـــهم
 ،نيـكمتلاو ةـفرعملا نيطوتو لقنو ،)Interdisciplinary Research( تاصّصختلا
ٍتاــّمظنمل ةــنرملا رــييغتلا ةرادإو رمتــُسملا ريوــطتلاو ،يجيتارتــسالا طيــطختلاو  
.ةمادتسم

 عيراــشملا ةرادإــك ،هــتاجرُخمو لــمعلا ةدوــج نــم ّززــُعت ةددــعتم تاراــهمو تارــبخ
.ةّيصخشلاو ةّيملعلاو ةّينقتلا تاراهملا نم ديدعلاو ،اهل ةبحاصُملا لمعلا قرفو

٢  نم١  ةحفص

لصاوتلا تانايب

تاغللا

.)مألا( ةيبرعلا ةغللا•
ةّينهم ةداجإ– ةيزيلجنإلا ةغللا•

.ةلماك

ةّماعلا تاراهملا

.سيفوأ جماربل ةّيفارتحا ةداجإ•
.جاتنوملاويكيفارجلا ميمصتلا•
 لولحلا يف ةعساو ةفرعم•

.ةّينقتلا
.ةيفارتحالا ةغايصلاو ةباتكلا•
.ةّيصخشلا لماعتلا تاراهم•

تاياوهلا

.يفارتحالا ريوصتلا•
.ةيفاشكتسالا تالحرلا•
 ناريطلاو رحلا يّلظملا زفقلا•

.يعارشلا
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 دهف نب دمحم .د
يجوعرلا

 باصعألاو ةعانملا ضارمأ ذاتسأ
ءارقش ةعماجب دعاسملا

ناجللاو سلاجملا تاّيوضع

نآلاــــــ٢٠٢٠

نآلاــــــ٢٠٢٠

نآلاــــــ٢٠٢٠

نآلاــــــ٢٠٢١

نآلاــــــ٢٠٢٠

نآلاــــــ٢٠٢٠

نآلاــــــ٢٠٢١

.ءارقشةعماج،ةعماجلاسلجموضع

.ءارقشةعماجبيملعلاثحبلاةدامعسلجمسيئر

.ءارقشةعماجبايلعلاتاساردلاةدامعسلجمسيئر

.يملعلاثحبلاتايقالخألةمئادلاةنجللاسيئر

.يسسؤملادامتعاللعباسلارايعملاةنجلسيئر

يثحبلاويملعلازيمتلالدبفرصلةمئادلاةنجللاسيئربئان

ايلعلاتاساردلاجماربلةيفارشإلاةمئادلاايلعلاةنجللانيمأ
.ءارقشةعماجب

٢٠٢١

يملعلاو يرادإلا طاشّنلا

٢٠١٩ــــــ٢٠١٤

نآلا  ــــــ٢٠٢٠

٢٠٢٠  ــــــ٢٠١٩

م٢٠١٤

٢٠١٨

٢٠١٧

نآلا     ــــــ٢٠١٩

٢٠١٧

٢٠٢٠  ــــــ٢٠١٩

نآلا  ــــــ٢٠٢١

نآلا  ــــــ٢٠٢٠

نآلا  ــــــ٢٠٢١

.ءارقش ةعماجب يملعلا ثحبلا ةدامع ديمع

ءارقش ةعماجب ايلعلا تاساردلا ةدامع ىلع فرشملا

ءارقش ةعماجب يلودلا نواعتلا ةرادإ ىلع فرشملا

صــخي اــميف ميــلعتلا ةرازوو ءارقــش ةــعماج نيــب لاــصتالا طباــض
.يسسؤملا ليومتلا

 يعماـجلا ميـلعتلا ةداـق عاـمتجا روـضحل ءارقـش ةعماج ّحشرم
.ةدحتملا ةكلمملاو ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا يف

.ءارقش ةعماجب يملعلا ثحبلا ةدامع ليكو

.ءارقش ةعماجب دعاسملا ةيعانملا ضارمألا ذاتسأ

 تاـــصصختلل يـــملعلا ثـــحبلا ةيجيتارتـــسا دادـــعإ قـــيرف سيـــئر
.ءارقش ةعماجب ةيبطلا

 نيرمتؤـم يـف ةكراـشملاو روـضحلل نيـتيميلعت نيـتحنمب زوفلا
 ،) ACTRIMS 2018-San Diego, USA( اكيرمأ يف لوألا :نييملع
- ECTRIMS 2018( اــيناملأ يــف رــخآلاو Berlin, Germany(
 نيــب نــم اــهيلع ةــسفانملا دــعب رمتؤــملا يــمظنم نــم ةــّمدقم
.نيكراشملا

 ةـــعماجب بـــطلا ةـــيلكب يـــملع ثـــحب لـــضفأ ةزئاـــجب زوـــفلا
.ةعماجلا لبق نم ميركتلاوماهجنتون

 ةـــيقحلملا لـــبق نـــم يـــملعلا عادـــبإلا ةزئاـــج ىـــلع لوـــصحلا
.ميلعتلا ةرازول فرشلا ةحول يف مسالا جاردإو ،ةيفاقثلا

 يفاـقثلا قحلملاـب ةـلثمم ةيفاقثلا ةيقحلملا لبق نم ميركتلا
.يساردلا زيمتلا ءاقل تارم ةدع ايناطيربب

 ةـيملعلا سلاـجملاب ايلعلا تاساردلا ةبلطلً الثممو بختنم وضع
.ماهجنتون ةعماجب ةيحّصلا مولعلاو بطلا ةيلكل
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ءارقش ةعماجب دعاسملا

.ءارقشةعماجبيسسؤملاليومتلاةرادإلةمئادلاةنجللانيمأ

يسسؤملاليومتلاجمانربلةيذيفنتلاةيعرفلاةنجللاسيئر
.ءارقشةعماجب

.ءارقشةعماجبةيميداكألانوؤشللةمئادلاايلعلاةنجللاوضع

.ءارقشةعماجبةيلودلاتافينصتلاةدحولةمئادلاةنجللاوضع

ةدئازلاتاعاسلاونينواعتملانوؤشلةمئادلاةنجللاوضع
.ءارقشةعماجب

.ءارقشةعماجبيملعلاثحبلاةدامعسلجمنيمأ

.ءارقشةعماجبةيساردلاططخللةمئادلاةنجللاوضع

.ءارقشةعماجبضايرلاريمأةزئاجلةيذيفنتلاةنجللاوضع

.ءارقشةعماجبةيبطلاتاربتخملاسلجموضع

نآلاــــــ٢٠٢٠

٢٠٢٠ ــــــ٢٠١٩

٢٠٢٠ ــــــ٢٠١٩

نآلا    ــــــ٢٠٢١

٢٠٢١  ــــــ٢٠٢٠

نآلاــــــ٢٠٢١

نآلاــــــ٢٠٢١

٢٠٢٠ ــــــ٢٠١٩

نآلا ــــــ2019

٢٠١٩

٢٠١٤

٢٠١١

ضارـمأ :قـيقد صصخت– يريرسلا باصعألا ضارمأ ملعب هاروتكد
.ةدحتملا ةكلمملا ،ماهجنتون ةعماج ،باصعألاو ةعانملا

 ضارــمأ :قــيقد صــصخت– ةيــساسحلاو ةــعانملا مــلعب ريتــسجام
.ةدحتملا ةكلمملا ،ماهجنتون ةعماج ،باصعألاو ةعانملا

،ميـــصقلا ةـــعماج ،ةيريرـــسلا ةـــيبطلا تارـــبتخملا سويرولاـــكب
.ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا

ةيملعلا تاجردلا

ةينهملا تاداهشلا

٢٠١٩ ــــــ٢٠١٥

٢٠١٥

٢٠١٥

٢٠١٦

٢٠١٥

 جماـــنرب وـــهو ،)Translational Medicine(يـــمجرتلا بـــطلا
 نيــب ّةوــهلا دــسل فدــهي هاروتكدــلل يزاوــم يراــيتخا يبيردــت
 ،ةيريرـسلا براـجتلا ثاـحبأو ةيـساسألا ةـّيلمعملا ةـيبطلا ثاحبألا

.ةدحتملا ةكلمملا ،ماهجنتون ةعماج

 Advanced Statistical(ّمدــقتملا يئاــصحإلا لــيلحتلا موــلبد
Analysis(، ماهجنتون ةعماج ،بطلا ةّيلك.

 زـكرملا,)Good Clinical Practice( ةدـيجلا ةيريرـسلا تاـسرامملا
 .ةدحتملا ةكلمملا ،ةّيحصلا ثاحبألل ينطولا

 ،ماـهجنتون ةـعماج,)Research Passport( ثاـحبألا رفس زاوج
.ةدحتملا ةكلمملا

 Epidemiology and Medical( تاـّيئابولا مـلعو يـبطلا ءاـصحإلا
Statistics(، يئاوتـسالا بـطلاو ةـفاظنلل ندنل ةيلك )London 

school of hygiene and tropical medicine(، ةـــكلمملا 
.ةدحتملا

لمعلا شروو ةيبيردتلا تارودلا

٢٠٢٠ ــــــ٢٠١٥

٢٠١٩

٢٠١٩ ثحبلاةيجيتارتساريوطتةّيلآوةّيجهنم"لمعشروبةكراشملا
شرولانماهريغو،"ةيدوعسلاتاعماجلايفيملعلا
.ميلعتلاةرازولبقنمًةمّدقمةيعونلاتاعامتجالاو

مئاقلانواعتللًاذيفنت"لبقتسملاثحابةردابم"ميظنتوةرادإ
ةّدعميدقتلةفاضإلاب.ءارقشميلعتةرادإوءارقشةعماجنيب
.ةردابملاجمانربنمضتارضاحم

؛ةفلتخمتالاجميفةيبيردتةرود)٤٠(ــلانمبراقيامءاهنإ
.ةّيصخشتاراهموةّيثحبوةّينقت

تايصوتلا

.بلطلاتحت-دجوت


