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 خامساً: المؤتمرات العلمية التي شارك فيها

 

 ت اسم المؤتمر  التاريخ

  1 

  2 

  3 

  4 

 

 

 

دورات تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريسسادساً:    

 
 ت اسم البرنامج التدريبي التاريخ

 1 دورة طرق التدريس 2009

  2 

  3 

  4 

  5 

 

 

 

 

 رسائل الماجستير والدكتوراه التي قام باألشراف عليها -

 
الباحثاسم  عنوان االطروحة التاريخ  ت 

    

    

Books 
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 الرسائل التي قام بمناقشتها -

 
 ت  اسم الباحث عنوان االطروحة التاريخ

    

    

    

    

 


