
 

 

 

 األضتبر انًطبعذخالصخ خذيخ 

 انذكتٕر يشتبق طبنت صبنح َذا انعكٛهٙ

 

 

 يشتبق طبنت صبنح َذا انعكٛهٙ -االضى انرثبعٙ ٔانهمت:-1

 1792-4-22انًٕانٛذ: -2

 أطفبل يتسٔج ٔنذّٚ أرثعخ-نخ االجتًبعٛخ:أنحب-3

 انًجٓرٚخ انطجٛخ األحٛبءدكتٕراِ فٙ -انشٓبدح:-4

 ٛبء يجٓرٚخ طجٛخاح-االختصبص انعبو:-5

 (molecular microbiologyجٓرٚخ )ًثبٕٚنٕجٙ جسٚئٙ نألحٛبء ان-االختصبص انذلٛك:-6

 عًٛذ كهٛخ انصٛذنخ فٙ جبيعخ االَجبر  -عُٕاٌ انٕظٛفخ: -9

  2222 -2-2 -تبرٚخ انتعٍٛٛ:-8

 ضُخ 18يذح انخذيخ اإلجًبنٛخ: -7

 ضُخ 16ًٙ: يذح انخذيخ فٙ ٔزارح انتعهٛى انعبنٙ ٔانجحج انعه-12

 

 -انشٓبداد انحبصم عهٛٓب:-11

 

 1773-انجكبنٕرٕٚش فٙ عهٕو انحٛبح-1

انًجٓرٚخ انطجٛخ حطت األير انجبيعٙ انصبدر يٍ رئبضخ جبيعخ  األحٛبءانًبجطتٛر فٙ -2

  .1777-11-22االَجبر  فٙ 

انصبدر يٍ  انجبيعٙ األيرحطت  2229 فٙ انًجٓرٚخ انطجٛخ األحٛبءانذكتٕراِ فٙ -3

 .25/4/2229فٙ 1396ر.ع   بضخ جبيعخ ثغذاد انًرلى رئ

 

 -األنمبة  انعهًٛخ انحبصم عهٛٓب: -12

 

 434ٔحطت األير انجبيعٙ انًرلى  2222 -2-2حصم عهٗ نمت يذرش يطبعذ ثتبرٚخ -1

 2222-2-2فٙ 

 55ٔحطت األير انجبيعٙ انًرلى  2223-2-2رٚخ اعتجبرا يٍ تبحصم عهٗ نمت يذرش -2

 2223-3-19فٙ 

ٔحطت األير انجبيعٙ  2229-4-29جبرا يٍ تبرٚخ اعتعهٗ نمت أضتبر يطبعذ حصم -3

 2228-3-22فٙ  1883انًرلى 

 

 



 

 

 -انًُبصت انتٙ تمهذْب:-13

 

  2226ٔنغبٚخ  2224 -1-4ثتبرٚخ  -نهشٌٕٔ اإلدارٚخ  يعبٌٔ عًٛذ كهٛخ انطت-1

  2226-5-31- /نهًرح انثبَٛخجبيعخ االَجبر-كهٛخ انطت–يعبٌٔ عًٛذ نهشٌٕٔ اإلدارٚخ -2

  2222-7-24يمرر فرع األدٔٚخ -3

 2223-9-1يمرر فرع األحٛبء انًجٓرٚخ -4

 4/12/2227بء انًجٓرٚخ فٙ كهٛخ انطت فٙ رئٛص فرع االحٛ-5

  2211يعبٌٔ انعًٛذ اإلدار٘ نكهٛخ انصٛذنخ ٔانعًٛذ ٔكبنخ -6

 ٔنغبٚخ االٌ 32/1/2212 جبيعخ االَجبر ثتبرٚخ –عًٛذ كهٛخ انصٛذنخ -9

 

 -كتت انشكر ٔانتمذٚر:-14

 

 كتبة  19 -انجبيعخ : رؤضبءكتت انشكر انًٕجٓخ يٍ انطبدح -أ

 كتبة 35كتت انشكر انًٕجٓخ يٍ لجم عًبدح انكهٛخ : -ة

 كتبة 6كتت انشكر يٍ عًبداد كهٛبد أخرٖ :-ج

 

 -: انُشبطبد انعهًٛخ-15

 

 -:ٔانتٙ كبٌ يًتحُب فٛٓب رضبئم ٔأطبرٚح انًبجطتٛر انتٙ اشرف عهٛٓب -أ
 

 يبجطتٛر رضبئم عشر( 12رضبئم انًبجطتٛر انتٙ اشرف عهٛٓب.....) -

 دكتٕراِ اطبرٚح ( تطعخ7) اطبرٚح انذكتٕراِ انتٙ اشرف عهٛٓب..... -

 رضبئم يبجطتٛر 12رضبئم انًبجطتٛر انتٙ كبٌ يًتحُب فٛٓب.... -

 دكتٕراِ أطرٔحخ 6اطبرٚح انذكتٕراِ انتٙ كبٌ يًتحُب فٛٓب..... -

 

 ...بعهًٛ ب( ثحثعشرٌٔخًص ٔ) 25..عذد انجحٕث انعهًٛخ انًُشٕرح-ة

 

خًطخ عشر يؤتًرا  15داخم ٔخبرج انعراق.. عذد انًؤتًراد انعهًٛخ انتٙ شبرن فٛٓب -ج

 ...عهًٛب

 

  48/ زلبق /327يحهخ/ -انريبد٘-االَجبر-عُٕاٌ انطكٍ انحبنٙ:-16


