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  انذوراخ انرذرَثُح : -43
 

 انرقُُى يكاَها يذذها اسى انذورج

يزكش غزائق انرذرَس وانرذرَة  41/4/1142ونغاَح 41/41/1141يٍ انرزتىٌ انرأهُمدورج 

 انجايعٍ

 جُذ جذا

يزكش غزائق انرذرَس وانرذرَة  1/2/1143ونغاَح 1/1/1143يٍ دورج انرأهُم انرزتىٌ

 انجايعٍ

 جُذ جذا

يزكش غزائق انرذرَس وانرذرَة  43/1/1143ونغاَح  2/1/1142 انرعهًُُحدورج انرقُُاخ 

 انجايعٍ

 جُذ جذا

دورج ذذكًُُح نكزج 

 انطاونح

ونغاَح  12/41/1142نهفرزج يٍ 

14/41/1142 

كهُح انرزتُح  -جايعح انقادسُح 

 انزَاظُح

 جُذ جذا

دورج ذذكًُُح فٍ كزج 

 انرُس

ح انرزتُح كهُ -جايعح انقادسُح 13/2/1142ترارَخ 

 انزَاظُح

 جُذ جذا

 internet andدورج 

world wide web 

30/march/2008  جُذ جذا يزكش انرىفم –جايعح انقادسُح 

 computerدورج 

fundamentals 

18/feb  /2008  جُذ جذا يزكش انرىفم –جايعح انقادسُح 

كهُح انرزتُح  -جايعح انقادسُح 21/41/1143ترارَخ  ورشح عًم

 انزَاظُح

 

دورج انذاسثاخ 

 انرذرَثُح

نغاَح  -41/4/1141نهفرزج يٍ 

12/4/1141 

يزكش انذاسثح  –جايعح انقادسُح 

 االنكرزوَُح

 جُذ جذا

يزكش  –جايعح انقادسُح  15/1/1144ترارَخ  IC3دورج 

 انذاسىب واالَرزَد

 جُذ جذا

دورج َظاو االرشفح 

نألظاتُز وانًزاسالخ 

 انزسًُح

كهُح عهىو  –جًعح انقادسُح  4/2/1144ترارَخ  

 انذاسىب وانزَاظُاخ

 جُذ جذا

دورج االتذاع االدارٌ 

فٍ انرخطُػ وانرُسُق 

 وانرُظُى

 جُذ جذا كهُح انرًزَط–جايعح انقادسُح  41/2/1144

انذورج انرذكًُُح انرٍ 

اقايها االذذاد انًزكشٌ 

 نكزج انطاونح

انً  12/41/1142نهفرزج يٍ 

14/2/1142 

كهُح انرزتُح  -دسُح يذافظح انقا

 انثذَُح وعهىو انزَاظُح

 جُذ جذا

انذورج انرذكًُُح 

 نهرُس

  يذافظح انقادسُح 13/2/1142ترارَخ 

دورج ذذكًُُح النعاب 

 انقىي

كهُح انرزتُح انثذَُح وعهىو  44/4/1144 -44نهفرزج يٍ 

 انزَاظح / جايعح انكىفح

 جُذ جذا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 انرشكزاخ وانركزَى : -44
 

 

 رقى وذارَخ انكراب

انجهح انًاَذح 

 نهكراب

رئُس  -) انىسَز

 عًُذ ( –جايعح 

 

 اسثاب انًُخ

َائة رئُس  41/1112/ 2

 انىسراء

تًُاسثح َُهكى شهادج انرخزج انجايعُح وذفىقكى انذراسٍ فُها )االول 

 عهً انكهُح(

دققره جايعركى ودجى ذأكُذ عهً انًُجش انعهًٍ وانًعزفٍ انذٌ  انىسَز 41/1/1142 -4145

 انرقذو انذٌ شهذذه

 َظزا نذصىنكى عهً انًزاكش انثالثح االونً فٍ ذقُى اداء كهُركى انىسَز 5/1/1144 -432

 َظز الخرُار جايعرُا كأفعم جايعح اقهًُُح رئُس انجايعح 24/41/1142 -14151

 ويثاشزذكى تانعاو انذراسٍ انجذَذذقذَزا نهجهىد انًثذونح وانًرًُشج  رئُس انجايعح 14/3/1142 -1525

ذقذَزا نهجهىد انًثذونح يٍ قثهكى فٍ اجزاء االخرثاراخ فٍ كهُح  رئُس انجايعح 44/41/1143 -44125

 انرزتُح انزَاظُح

وانًرًثهح تًشاركركى فٍ اقايح  َظزا نجهىدكى انًرًُشج انًثذونح رئُس انجايعح 2/3/1143 -5151

 يعزض خاص تكهُركى تًُاسثح ادرفانُح َىو انجايعح

 ذقذَزكى نًشاركركى وذعثُزكى عٍ انذس انىغٍُ رئُس انجايعح 42/5/1143 -3231

ذثًُُا نهجهىد انقًُح وانًثذونح يٍ قثهكى انًرًثهح خالل اَجاسكى  رئُس جايعح 13/3/1145 -4314

 تها عهً اكًم وجهالعًال انًكهفٍُ ا

يساعذ رئُس  11/1/1143 -511

 انجايعح

 

َظزا نهجهىد انقًُح وانًرًُشج انرٍ قذيرًىها فٍ يهرقً قادج انعهى  يذافظ انذَىاَُح 42/1/1144 -131

 وانرعهُى فٍ جايعح اكسفىرد فٍ تزَطاَُا

 االداءَظزا نذصىل كهُرُا عهً انًزذثح انثانثح فٍ ذقُى  انعًُذ 43/4/1144 -4241

 َظزا نهجهىد انًثذونح فٍ اَجاح انًهزجاٌ انزَاظٍ انسُىٌ انعًُذ 11/4/1144 -4215

  انعًُذ 41/1/142 -434

 َظزا نهجهىد انًثذونح فٍ نجُح انًشرزَاخ انعًُذ 4412-5/1/1141

 َظزا نهجهىد انًثذونح فٍ نجُح يطاتقح االسعار انعًُذ 232-3/1/1141

اَظزا نهجهىد انًثذونح فٍ انًهزجاٌ انزَاظٍ انثاٍَ نثطىنح انسادح  انعًُذ 15/3/1113 -113

 وانًُذاٌ

 اَظزا نهجهىد انًثذونح فٍ انًهزجاٌ انزَاظٍ انسُىٌ انعًُذ 4223-12/4/1144

َظزا نهجهىد انًثذونح  وانًرًُشج يٍ خالل دسٍ االداء تقُايكى  انعًُذ 4121-21/5/1143

 فٍ كهُح االدارج واالقرصاد تانًزاقثاخ االيرذاَُح

ذثًُُا نهجهىد انقًُح وانًثذونح يٍ قثهكى فٍ االشزاف عهً يزاقثح  انعًُذ 1/5/1145 -351

 1145 -1144االيرذاَاخ انُهائُح نطهثح كهُح غة االسُاٌ 

ذثًُُا نهجهىد انقًُح وانًثذونح يٍ قثهكى فٍ االشزاف عهً يزاقثح  انعًُذ 5/41/1144

انُهائُح نطهثح كهُح االدارج واالقرصاد نهعاو انذراسٍ االيرذاَاخ 

1143-1144 

يذَز شثاب  3/1/1112

 ورَاظح انذَىاَُح

نذصىنٍ عهً انًزذثح االونً عهً كهُح انرزتُح انثذَُح وعهىو 

 انزَاظح

 

 



 
 

 وانًذاظزاخ انُىعُح ورش انعًم -45    

 

التخطيط الكهربائي لعضلة القلب عمل ) ورشة معاون العميد للشؤون العلمية 91/93/3792 -2703
(CGEفي النشاط الرياضي)) 

 النشر في المجالت العالمية معاون العميد للشؤون العلمية 92/3/3792 -991

 محاضرة نوعية )صعوبات التعلم( معاون العميد للشؤون العلمية 37/4/3792 -9979

 محاضرة نوعية )برنامج المودل( معاون العميد للشؤون العلمية 2/4/3792 -130

ورشة عمل )االجهزة المختبرية ودورها في  معاون العميد للشؤون العلمية 94/4/3799 -9932
 المجال الرياضي(

ورشة عمل )الية سحب عينات الدم لغرض البحث  معاون العميد للشؤون العلمية 0/9/3799 -29
 العلمي(

 طبيعة المؤتمرات العلمية الخرجية العلمية معاون العميد للشؤون 32/97/3794 -2732

 

 

 


