َذواخ و يـثىعاخ أكادًَُح انًًهكح انًغشتُح
عُىاٌ انًىػىع



انذوسج و انغُح

االحرًائُح االلرظادَح و عُاعح انهجشج

انذوسج االونً  1993و

نًا احرشلد انًُىس االعُىَح

انذوسج انثاَُح 1993

يعهًح انًهحىٌ نًحًذ انفاعٍ

1988
انمغى األول يٍ انجضء االول

انحشف انعشتٍ و انركُىنىجُا

انمغى انثاٍَ يٍ انحضء االول  1988و
انمغى االول يٍ انجضء انثانث  1988و
اسوتا االثُرٍ عشش ج دونح

انذوسج  21نغُح  1992و

ثمافح انظحشاء يمىياذها انًغشتُح و خظىطُرها

ياسط 2002

انعاللاخ انذونُح فٍ انعششَح االونً يٍ انمشٌ انحادٌ
و انعششٍَ اٌ افك

اتشَم نغُح 2002

االيثال انعايُح فٍ انًغشب ذذوَُها و ذىػُفها انعهًٍ
و انثُذاغىجٍ

َذوج دوسج دجُثش 2001

االصياخ انشوحُح و انفكشَح فٍ عانًُا انًعاطش

نشثىَح  1981و

ششوؽ انرىفُك تٍُ يذج االَرذاب انشئاعٍ و تٍُ
االعرًشاسَح فٍ انغُاعح انذاخهُح و انخاسجُح فٍ االَؼًح
انذًَمشاؿُح

َىَثش 1986

انهغىَىٌ او عهًاء انعشتُح فٍ انًغشب نالعرار عثذ انعضَض
تُعثذ نهه

فظهح يٍ يجهح االكادًَُح نُىَثش  1986و

اٌ يغرمثم نهثهذاٌ انًرُايُح فٍ ػىء انرحىالخ انرٍ
ذرشذة عٍ انعىنًح

انذوسج انخشَفُح  2001و

انعىنًح و انهىَح

يىػىع دوسج  1997و

حك انشعىب فٍ ذمشَش يظُشها

يشاكش اكرىتش  1984و

وؤعاء انذول اياو حك ذمشَش انًظُش و واجة انحفاف
عاي وحذج انىؿُُح و انرشاتُح

فاط 1994

اٌ يغرمثم نحىع انثحش االتُغ انًرىعؾ و
االذحاد االسوتٍ

نشثىَح نغُح  1995و

انثمافح االعاليُح و انثمافح انغشتُح االخز و انعـاء

يكُاط  1991و

انمشطُح و انماَىٌ االيًٍ

أتشَم  1986و

حهمح وطم تٍُ انششق و انغشب اتى حايذ
انغضانٍ و يىعً يًُىٌ

ـأكادَش  1991و

أوجه انرشاته انىاجة ذىافشها تٍُ انذول انغاعُح
نرأعُظ يجًىعاخ االلهُح

يذسَذ  1980و

ػشوسج االَغاٌ االلرظادٌ يٍ أجم االلالع االلرظادٌ
نذول اسوتا انششلُح

فاط  1990و

خاص فٍ انجُىب حُشج فٍ انشًال ذشخُض
و عالج ؿُجح

1

م1998

االيكاَاخ االلرظادَح و انغادج انذَثهىياعُح

فاط اتشَم  1983و

حمىق االَغاٌ و انرشغُم تٍُ انرُافغح و االنُح

انشتاؽ اتشَم  1996و

حمىق االَغاٌ و انرظشف فٍ انجُُاخ

انشتاؽ َىَثش  1997و

سؤعاء انذول أياو حك ذمشَش انًظُش

فاط  1994و

يغرمثم انهىَح انًغشتُح اياو انرحذَاخ انًعاطشج

ذـىاٌ  1997و

لؼاَا اعرعًال انهغح انعشتُح فٍ انًغشب

انشتاؽ  1993و
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