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العلمیة االلقابً : ثانیا
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2022استاذ

ثالثا" : المقررات الدراسیة التى قمت بتدریسھا

السنـــــةالمـــــادةالقســـمت
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رابعا": ( االطاریح ، الرسائل ) التي أشرف علیھا:
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بالعقم بسبب متالزمة تكیس المبابیض

2021النسائیة والتولید
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 اثناء الحمل وإمكانیة SARS-COV-19بعدوى 
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سابعا": كتب الشكر ، الجوائز  و شھادات التقدیر.
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