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  دكتوراٍ يف دصوتة امرتتة والامسدةدكتوراٍ يف دصوتة امرتتة والامسدة  ::امؼلميةامؼلمية  امشهاداتامشهادات

  

مسؤول امواثئق وامشهادات ومن مث ملرر مسؤول امواثئق وامشهادات ومن مث ملرر   غضو انلجية الامتحاهية املركزية ومن مثغضو انلجية الامتحاهية املركزية ومن مث::  شغلهاشغلها  اميتاميت  اموظائفاموظائف

  كسمكسم

  

  ::  املًشورةاملًشورة  امبحوثامبحوث

  الاهبارالاهبار  ةلةلجمجم  احليطةاحليطة  هباتهبات  منومنو  وو  املغذايتاملغذايت  تؼضتؼض  امتصاصامتصاص  يفيف  وامفسفوروامفسفور  نليرتوجنينليرتوجني  املس متراملس متر  امتجهزيامتجهزي  ثبأجريثبأجري::11  

  20032003  11  امؼددامؼدد  11  اجملدلاجملدل  امزراغيةامزراغية  نلؼلومنلؼلوم

  نرلرةنرلرة  احلبوباحلبوب  وحاصلوحاصل  امصغرىامصغرى  امؼيارصامؼيارص  تؼضتؼض  وو  امفسفورامفسفور  جاهزيةجاهزية  يفيف  امفوسفاثيةامفوسفاثية  الامسدةالامسدة  تؼضتؼض  ثبأجريثبأجري::22

  20042004  22  امؼددامؼدد  11  اجملدلاجملدل  امزراغيةامزراغية  نلؼلومنلؼلوم  الاهبارالاهبار  جمةلجمةل  احملورياحملوري  ابمرشابمرش  امريامري  هظامهظام  حتتحتت  امصفراءامصفراء

احملورياحملوري  ابمرشابمرش  امريامري  هظامهظام  حتتحتت  امصفراءامصفراء  اذلرةاذلرة  وحاصلوحاصل  امفسفورامفسفور  اصاصامتصامتص  يفيف  اميوراياميوراي  فوسفاتفوسفات  ثبأجريثبأجري::33

  20042004  22  امؼددامؼدد  11  اجملدلاجملدل  امزراغيةامزراغية  نلؼلومنلؼلوم  الاهبارالاهبار  جمةلجمةل

    اجملدلاجملدل  غيةغيةااامزرامزر  نلؼلومنلؼلوم  الاهبارالاهبار  جمةلجمةل  امليغيزيامليغيزي  صورصور  ثيوعثيوع  يفيف  نلرتبنلرتب  امرتسيةامرتسية  وتيئةوتيئة  الاصلالاصل  مادةمادة  ثبأجريثبأجري::44

  20042004  22امؼددامؼدد22

  الاهبارالاهبار  جمةلجمةل    امصفراءامصفراء  اذلرةاذلرة  ومنوومنو  حاصحاص  يفيف  ابلأمالحابلأمالح  متبأثرةمتبأثرة  ترتةترتة  اىلاىل  امضافامضاف  امفوسفايتامفوسفايت  اجلبساجلبس  دوردور::55

  20072007  55  امؼددامؼدد  11  اجملدلاجملدل  امزراغيةامزراغية  نلؼلومنلؼلوم

  امراتعامراتع  امؼلميامؼلمي  املؤمتراملؤمتر  طيًيةطيًية  مزجيةمزجية  مرتتةمرتتة  املائيةاملائية  اخلاصيةاخلاصية  دوالدوال  تؼضتؼض  يفيف  املضافاملضاف  امفوسفايتامفوسفايت  اجلبساجلبس  ثبأجريثبأجري::66

        00900922هومفربهومفرب33--55  ( (   امزراػةامزراػة  حتديثحتديث  حتدايتحتدايت))امزراػةامزراػة  يفيف  احلديثةاحلديثة  نلتلٌياتنلتلٌيات

  ابمتمنيةابمتمنية))  الاولالاول  امؼلميامؼلمي  املؤمتراملؤمتر  امفوسفايتامفوسفايت  امسامدامسامد  تتجزئةتتجزئة  مائيامائيا  اجملهدةاجملهدة  امصفراءامصفراء  اذلرةاذلرة  وحاصلوحاصل  منومنو  حتسنيحتسني::77

  20092009//1212//2424--22  ( ( املادمةاملادمة  اجياميااجياميا  مس تلبلمس تلبل  امؼراقامؼراق  حصراءحصراء  جنؼلجنؼل... ...   املس تدامةاملس تدامة

    امزراغيةامزراغية  ممنلؼلو نلؼلو   الاهبارالاهبار  جمةلجمةل  املرضيةاملرضية  امبكرتايامبكرتاي  اهواعاهواع  تؼضتؼض  يفيف  امزرهيخامزرهيخ  هباتهبات  مس تخلصاتمس تخلصات  ثبأجريثبأجري::88

  20092009  11امؼددامؼدد  77  اجملدلاجملدل

  احلاصلاحلاصل  وهوغيةوهوغية  مكوانتمكوانت  وتؼضوتؼض  وحاصلوحاصل  امفوسفاثزيامفوسفاثزي  اىزمياىزمي  فؼاميةفؼامية  يفيف  امؼضويامؼضوي  --احليوياحليوي  امسامدامسامد  ثبأجريثبأجري: : 99

        20132013امؼددامؼدد    اجملدلاجملدل  امزراغيةامزراغية  نلؼلومنلؼلوم  الاهبارالاهبار  جمةلجمةل  نلبطاطانلبطاطا



  امرتتةامرتتة  يفيف  امغذائيةامغذائية  امؼيارصامؼيارص  تؼضتؼض  منمن  واملتبليواملتبلي  امبطاطاامبطاطا  وحاصلوحاصل  منومنو  يفيف  احليوياحليوي  --امؼضويامؼضوي  امسامدامسامد  ثبأجريثبأجري: : 1010

  20132013  22امؼددامؼدد  1111  اجملدلاجملدل  امزراغيةامزراغية  نلؼلومنلؼلوم  الاهبارالاهبار  جمةلجمةل

    امزراغيةامزراغية  نلؼلومنلؼلوم  الاهبارالاهبار  جمةلجمةل  وامؼضويةوامؼضوية  املؼدهيةاملؼدهية  اخمللفاتاخمللفات  تؼضتؼض  ابس تخدامابس تخدام  غضويةغضوية--حيويةحيوية  أأمسدةأأمسدة  حتضريحتضري: : 1111

  20132013  22امؼددامؼدد  1111  اجملدلاجملدل

  20142014غيةغيةامصياامصيا  املؼاملاملؼامل  وخملفاتوخملفات  اوميةاومية  موادمواد  منمن  حيويةحيوية  غضويةغضوية  امسدةامسدة  حتضريحتضري: : 1212

  امكتة املًشورة:امكتة املًشورة:

  

  املؤمترات املؤمترات 

200200//1111//55--33  املاهرةاملاهرة  جامؼةجامؼة  امؼرتيةامؼرتية  مرصمرص  مجهوريةمجهورية  امزراػةامزراػة  يفيف  احلديثةاحلديثة  نلتلٌياتنلتلٌيات    امراتعامراتع  املؤمتراملؤمتر: : 11

    

  20092009//1212//2222__2424  الاهبارالاهبار  جامؼةجامؼة    امصحراءامصحراء  دراساتدراسات  مركزمركز  الاولالاول  امؼلميامؼلمي  املؤمتراملؤمتر: : 22

    20132013//1111//  2727--2626  الاهبارالاهبار  جامؼةجامؼة        امزراػةامزراػة  لكيةلكية  امراتعامراتع  امؼلميامؼلمي  املؤمتراملؤمتر: : 33

جتازها  اميتاميت  ادلوراتادلورات جتازهااإ   ::  اإ

  دورات يف احلاسوب وورشة معل يف الاهجزة اخملتربيةدورات يف احلاسوب وورشة معل يف الاهجزة اخملتربية

  ::  احلاسوباحلاسوب  جمالجمال  يفيف  املؤهالتاملؤهالت

  دورات يف الاكسل وامورد دورات يف الاكسل وامورد 

  امؼضويةامؼضوية

  

  ::  أأدرىأأدرى  وشاطاتوشاطات

  

  انلغة الاىلكزييةانلغة الاىلكزيية  ::  جييدهاجييدها  اميتاميت  انلغاتانلغات
 


