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السنـــــةالمـــــادةالقســـمت
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كلیة الطب/جامعة 2019
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حضور
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المسانده للحشد  الطبیھ المشاركھ في المفرزه

المسانده للحشد  الطبیھ المشاركھ في المفرزه2017الشعبي 
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سابعا": كتب الشكر ، الجوائز  و شھادات التقدیر.

السنةالجھة المانحةكتاب الشكر أو الجائزة أو شھادة التقدیرت

السید عمید كلیة الطب/جامعة    شكر وتقدیر1113/322
القادسیھ  

2018

السید عمید كلیة الطب/جامعة  شكر وتقدیر2113/582
القادسیھ  

2018

السید عمید كلیة طب  شكر وتقدیر31096
القادسیھ  االسنان/جامعة 

2018
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2018
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2017من دائرة صحة الدیوانیھ شكر وتقدیر61791
 التعلیم العالي وزیر معالي شكر وتقدیر18/1216م,7

العلمي والبحث
2017
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2015

السید عمید كلیة الطب/جامعة  شكر وتقدیر10113/1640
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2013

السید مدیر مستشفى الدیوانیھ  شكر وتقدیر11620
التعلیمي

2005
من السید مدیر مستشفى  شكر وتقدیر12380

واالطفالالنسائیھ 
2006

من السید مدیر مستشفى  شكر وتقدیر137081
واالطفالالنسائیھ 

2005
من السید مدیر مستشفى  شكر وتقدیر14352

واالطفالالنسائیھ 
2006

من السید مدیر مستشفى  شكر وتقدیر15427
واالطفالالنسائیھ 

2006
من السید مدیر مستشفى  شكر وتقدیر16478

واالطفالالنسائیھ 
2005

 شكر 6/5/2020  في 208/ 2م و 17
وتقدیر

2020وزیر التعلیم العالي
 شكر 11/8/2020 في 532 /2م و 18

وتقدیر
2020وزیر التعلیم العالي

 شكر 27/9/2020 في 4443/ 5ب ت 19
وتقدیروتقدیر 

2020وكیل وزیر التعلیم العالي
 شكر 21/7/2020 في 5065ا. م 20
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تاسعا":الكتب المؤلفة أو المترجمة.

سنة النشرأسم الكتابت
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