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جامعة القاسم الخضراء /  في الطب / minivides بادى وتطبيقات جهاز دورة  حول م -3

2014      

 2014جامعة القاسم الخضراء /  /التحنيط  دورة  -4

 2015جامعة القاسم الخضراء / /   vitak 2جهاز  دورة تطبيقات -5

 2015جامعة القاسم الخضراء / /   thin layer chromatographدورة حول  -6

جامعة  علم االحياء المجهرية والصحة العامة /دالة الحامضية في دورة حول تاثير ال -7

 2016القاسم الخضراء / 

    .2021, 2020و  2019تم المشاركة في عدد من الدورات اإللكترونيا لعام  -8

 :المؤتمرات والندوات*
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 .المجهرية /جامعة القاسم الخضراء كلية الطب البيطري األحياءفرع  تدريسية في  -1

 . 2016-2013مقررة فرع االحياء المجهرية من  -2

 .2019 , 2015, 2014,   2013لعام في الكلية  للدراسات االولية اللجنة االمتحانية عضو -3
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 6/5/2020في  2/208البحث العلمي      م و وزير التعليم العالي و         -3

 9/8/2020في  2/532وزير التعليم العالي والبحث العلمي      م و          -4

 1/3/2021في  2/432م و       وزير التعليم العالي والبحث العلمي         -5



 2/9/2021في  3/1476م و       وزير التعليم العالي والبحث العلمي         -6

  28/4/2013في  1473 معة القاسم الخضراء رئيس جا  -7

  11/6/2013في  2074 رئيس جامعة القاسم الخضراء  -8

 2014 /1 /29في  471 رئيس جامعة القاسم الخضراء  -9

  30/3/2014في  1678 رئيس جامعة القاسم الخضراء  -10

  2014 /5 /11في  3280 رئيس جامعة القاسم الخضراء -11

 2015 /3 /23 في1431 رئيس جامعة القاسم الخضراء -12

 7/7/2015في 3332  رئيس جامعة القاسم الخضراء -13

 27/7/2020في 131  رئيس جامعة القاسم الخضراء  -14

 2021 /18/8 في284  رئيس جامعة القاسم الخضراء -15

 13/1/2022في  220     رئيس جامعة القاسم الخضراء -16

 2014 /1 /22في  55 عميد كلية الطب البيطري  -17

 2014 /2 /24في  62 عميد كلية الطب البيطري -18

  5/5/2014في  76 عميد كلية الطب البيطري -19

  2014 /2 /26في  627 عميد كلية الطب البيطري -20

 4/5/2015في  82 عميد كلية الطب البيطري -21

 15/7/2015في  129 عميد كلية الطب البيطري -22

 22/11/2015في  189 عميد كلية الطب البيطري -23

 21/9/2020في  105 البيطري عميد كلية الطب -24

 2/8/2021في  136 عميد كلية الطب البيطري -25

 8/11/2021في  201      عميد كلية الطب البيطري -26

 2/12/2021في 223         عميد كلية الطب البيطري -27

 

 

 :  ةالشهادات التقديري

 .  2014تثيمنا للجهود المبذولة في خدمة طب البيطري من العميد /  -1

 . 2015من عميد كلية الطب البيطري/   vitak 2جهاز ل  مبادى تطبيقات  اقامة دورة حو -2

  2014/ العميد /  البيطريالوطني  العلمي االول لكلية الطب  المؤتمرمشاركة في  -3

 درع هدية عمادة كلية الطب البيطري خالل فترة التكليف . -4
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