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 ( 25عدد اللجان: ) 

 العلمية البحوث وتقويم العمل وورش والندوات المؤتمرات في المشاركة واالكاديمي العلمي النشاط

  : وغيرها

 طجامعة واس -كلية التربية -مشاركة ببحث منفرد بالمؤتمر العلمي الدولي السابع  .2

 .للعديد من المؤتمرات والندوات وورش العمل  مشاركة بصفة حضور .2

  :عليها الحاصل الجوائز

   :والتقدير الشكر كتب

 ( 2) الشكر كتب عدد سيادة وزير التعليم العالي من .1

 ( 4) الشكر كتب عدد واسط جامعة رئاسة من .2

 (2) الجامعة رئاسة مساعد من .3

 (20) العدد واسط جامعة العلوم كلية عميد من .4

 (2) العدد واسط جامعة التربية كلية عميد من .5

 

 :عليا دراسات وجود حالة في

 

  :أخرى علمية أمور أية إضافة يمكن  :مالحظة
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