
 
 

 (8 من 1 صفحة) علي أشرف محمد أحمد /للدكتور شاط العـلمينل الجـمتقـرير عن م  

 

 األنشطة العل ية والتعلي ية والتطبيقيةلمج   بيان تفصيلي مُب

 

 أواًل : األنشطة املشرتكة مع قسم علم احليوان بكلية العلوم جامعة املنيا

 Pachycondyla مسح بيئى وطبى لنملة السمسوم السامة،إنجاز مشروع بحثي بعنوان "تم  -1

sennaarensisبمشاركة سعادة أ.د/ محمود فضل عودية، فى مدينة الرياض بالمملكة العربية الس "

م بتكلفة 2010وحتى  2008علي، األستاذ بقسم علم الحيوان كلية العلوم جامعة المنيا، لمدة سنتين من 

 (.1مرفق )خمس مائة ألف لاير سعودي( على نفقة جامعة الملك سعود ) 500000

 سعادة أ.د/ محمود فضل علي، بعنوان: تم نشر بحث مشترك مع -2

Studies on the Distribution of Pachycondyla sennaarensis (Hymenoptera: 

Formicidae: Ponerinae) in Saudi Arabia. 1. Ar-Riyadh Region.  
 

األبحاث من ضمن ، 10)بحث رقم ( 0.338)ولها معامل تأثير  ISIوتم نشره في مجلة مصنفة ضمن 

 (المقدمة للتقييم

ك سعود لمدة أسبوع في لزيارة علمية لجامعة المل ،./ محمود فضل عليعمل استضافة لسعادة أ.دتم  -3

قام خاللها بالمشاركة في رحلة حقلية لتدريب طالب ( 2مرفق م )7/2008/ 7 إلى 1 الفترة من

تدريب طالب الدراسات العليا على تربية ومساعدة الدراسات العليا على تجميع أعشاش النمل. كما قام ب

 ريح غدة السم.النمل مختبريا وتش

 كة في ورشة عمل بعنوان "شارللم ،أ.د./ محمود فضل عليدعوة سعادة عمل اإلجراءات الالزمة لتم  -4

في المملكة العربية السعودية  Pachycondyla sennaarensisانتشار نملة السًّمسوم السامة 

إلى  24ن في الفترة م" واستخدام سمومها كأحد المنتجات الطبيعية في عالج سرطان الثدي

 . (3مرفق خاصة )لظروف الحضور إللقاء محاضرة فيها لكنه لم يستطع م، 26/5/2010

كممتحن خارجي لرسالة الدكتوراه للطالب/ فهد عبده  ،أ.د./ محمود فضل عليسعادة لاستضافة تم عمل  -5

 Pachycondylaء النواحي البيولوجية والسٌّمية لنملة السمسوم السوداالمخالفي بعنوان "

sennaarensis (Hymenoptera: Formicidae: Ponerinae)  في مناطق مختارة من المملكة

". وكانت هذه الرسالة تحت إشرافي باالشتراك مع أ.د./ محمد صالح الخليفة في العربية السعودية

 .(4)مرفق  (2010-2008الفترة من 

على منحة دراسية لدراسة  طالب منحة الماجستير بالقسم للحصول ،مهنيعلي مساعدة الطالب محمد  -6

الدكتوراة بقسم علم الحيوان بجامعة الملك سعود. وهو اآلن يكمل دراسته بنجاح وبدعم مالي كامل من 

 . (5مرفق ) جامعة الملك سعود
 

 

 



 
 

 (8 من 2 صفحة) علي أشرف محمد أحمد /للدكتور شاط العـلمينل الجـمتقـرير عن م  

 (Keele University, UK) ثانيا: األنشطة املشرتكة مع جامعة كي  بربيطانيا

ببريطانيا  في جامعة كيل  Honorary Research Fellowship الزمالة البحثية يةعضو حاصل على  -1
(Keele University, UK)  م 2013سبتمبر  30 وحتى 2004أكتوبر  1للفترة من
(http://www.keele.ac.uk/caep/people/collaborators/ahmedashraf )

 (.2الملحقات )أنظر 

 وحتى 2010 سبتمبر نيا منذببريطا Keeleعمل شراكة بحثية مع قسم العلوم البيولوجية بجامعة كيل  -2
 ISIمصنفة ضمن ( وكان من مخرجاتها نشر بحثين في مجالت عالمية 2الملحقات ) 2013 سبتمبر

من ضمن األبحاث المقدمة للتقييم(، وجاري اإلعداد لنشر  8 رقمو  6 رقم  )بحث ولها معامل تأثير
 المزيد من األبحاث.

أغسطس شهر لمدة شهر ) - Keele Universityيل السفر إلى بريطانيا كأستاذ زائر إلى جامعة ك -3
للتوصيف الجزيئي  Frederic Tripet( لتنفيذ تجارب علمية في مختبر الدكتور فريدريك تريبيت 2008

 (.6مرفق  لبعوض األيديس الناقل لألمراض، )

بوع ، من قسم الكيمياء بجامعة كيل لمدة أسE. David Morgan / تم عمل استضافة لألستاذ الدكتور -4
مسوم السامة كة في ورشة عمل بعنوان "شار للم في  Pachycondyla sennaarensisانتشار نملة السًّ

" في الفترة المملكة العربية السعودية واستخدام سمومها كأحد المنتجات الطبيعية في عالج سرطان الثدي
والمشاركة بإلقاء  م، بقسم علم الحيوان بكلية العلوم بجامعة الملك سعود،26/5/2010إلى  24من 

 مسح بيئى وطبى لنملة السمسوم السامة،محاضرة فيها. وكانت هذه الورشة ضمن أنشطة مشروع بحث "
Pachycondyla sennaarensis(.7مرفق ) "، فى مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية 

كة شار دة أسبوع للم، من قسم البيولوجي بجامعة كيل لمFrederic Tripet /تم عمل استضافة للدكتور -5
م، بقسم علم 26/5/2009إلى  24في الفترة من  DNAعن أبحاث الحامض النووي  في ورشة عمل 

لقاء محاضرة فيها. وكانت هذه الورشة ضمن  الحيوان بكلية العلوم بجامعة الملك سعود للمشاركة وا 
نتاج أطقم تعريف جزيئية لتحديد أنواع البعوض أنشطة مشروع بحث " الحامل لألمراض فى  تطوير وا 

 .بقسم علم الحيوان DNAوبرعاية كرسي أبحاث الدنا  (8مرفق الحقول المفتوحة )

 

 

 

 



 
 

 (8 من 3 صفحة) علي أشرف محمد أحمد /للدكتور شاط العـلمينل الجـمتقـرير عن م  

 بقسم علم احليوان بكلية العلوم جامعة امللك سعودالتعلي ية والبحثية : األنشطة ثالثا

 األنـشــطــة الـتـدريـسـيــة -(1

بقسم علم الحيوان بكلية العلوم س والدراسات العليا المقررات الدراسية لطالب البكالوريوالعديد من تدريس 

 .(9 مرفق) ،بجامعة الملك سعود

 

 املساهمة يف تطوير العملية التعليمية -2

لكترونيا لطالب الكليات إ (General Biologyحين )علم األحياء العام  145تطوير مقرر  -أ

 (.10مرفق الصحية بجامعة الملك سعود )

( إلى مقرر رقمي لطالب قسم General Zoologyالحيوان العام  حين )علم 103تحويل مقرر  -ب

 (.11مرفق علم الحيوان )

باإلشتراك مع د/ سليمان يوسف العمر  "علم الحيوانمباديء في بعنوان "تأليف كتاب جاري  -ج

طبع تأليف ونتهاء من ، وسوف يتم االلطالب كلية العلوم حين(103مقرر ) لتدريسبالقسم وذلك 

مرفق )إن شاء هللا م 2014-2013دامه في التدريس في العام الدراسي القادم الكتاب واستخ

وسوف أقوم بإهداء نسخة من الكتاب إلى مكتبة قسم علم الحيوان بكلية العلوم جامعة  (.12

 المنيا.

 

 ياـات العلـراف على طالب الدراسـاإلش   -(3

أنظر بيان ) ،الملك سعودية العلوم جامعة بقسم علم الحيوان كل ماجستير و دكتوراهاإلشراف على طالب 

 .اإلشراف على رسائل الماجستير والدكتوراه(

 

 ةـرتاك يف اللجان العلميــاالش  -(4

 (.13 مرفق) ،الملك سعوداللجان العلمية بقسم علم الحيوان بكلية العلوم بجامعة العديد من االشتراك في 

 

 اجملتمعاالشــرتاك يف األعمال العلميـة خلدمة   -(5

 البريةالحياة موقع  في إعداد المادة العلمية عن مفصليات األرجل في المملكة العربية السعودية - أ

 .(14مرفق ) (/http://www.saudiwildlife.com/site) بجامعة الملك سعود

في كتاب بعنوان  "صليات األرجل في منطقة الجوفمفبعنوان "كامل لفصل إعداد المادة العلمية  - ب

سعادة  " تأليفالتنوع األحيائي الحيواني في منطقة الجوف من الممللكة العربية السعودية"

http://www.saudiwildlife.com/site/


 
 

 (8 من 4 صفحة) علي أشرف محمد أحمد /للدكتور شاط العـلمينل الجـمتقـرير عن م  

-603-90028-2-6م، الطبعة األولى )ردمك: 2009/ محمد بن خالد السعدون، ستاذ الدكتوراأل

 .(15مرفق ) الخيريةسديري ( لمؤسسة عبد الرحمن ال531/1430، رقم اإليداع: 978

من اإلطار العام لـ ض "منطقة تبوكفي مفصليات ال" عنكتابة المادة العلمية تم االنتهاء من  - ج

 .(16 مرفق) (هـ وحتى اآلن1432 منبجامعة تبوك ) "لمنطقة تبوك الموسوعة العلمية"
 

 

 ُعضويات جبامعة امللك سعود  -(6

 ةــاركـوع املشن تاريخ البدء واالنتهاء ةــنـم اللجـاس
-1427حتى اآلن وأمني سر اجمللـ  ملـدع عـامني )    جل  سسم علم ايحيواندائم مبعضو 
 (هـ1429-1428-هـ1428

 (17مرفق عضو ) حتى اآلن -1426

 (18مرفق )عضو  حتى اآلن -1431 مشاريع البحوث لطالب الدراسات العلياعضو جلنة 

 عضو  تى اآلن ح-1426 لحشرات والطفيليات بالقسمالبحثية لموعة اجملعضو 

 (19مرفق القسم )منسق  وحتى اآلن -1429 .والكليةقسم الب اإللكرتونيجلنة التعليم عضو 

 (20 و 13مرفق )و ضع حتى اآلن -1429 .اء نوبل إىل جامعة امللك سعودعضو برنامج استقطاب علم

 (13مرفق عضو ) حتى اآلن - 12/1429 قسم العضو جلنة التطوير واجلودع لربنامج االعتماد األكادميى ب

 

 
 عاملية وإسليمية وحملية مجعيات علميةامعات وجبعضويات   -(7

 بعة هلا الدولة التا م اهليئة/املنظمة/اجلمعيةـاس
 وحتى اآلن:  2004من  Keele (Research Fellowship)  عضو الزمالة جبامعة

(http://www.keele.ac.uk/caep/people/collaborators/ahmedashraf/) 

 بريطانيا
 (2 الملحقات)

         السعودية وحتى اآلن. 2009عضو اجلمعية السعودية لعلوم ايحياع من 
 (21مرفق )

          بريطانيا م وحتى اآلن.1998من  British Society for Parasitology  عية الربيطانية لعلم الطفيلياتعضـو باجلم
 (22مرفق )

 مصر -القاهرة جامعة  وحتى اآلن 2003اجلمعية املصرية األملانية لعلم ايحيوان، مصر، من بعضو 
 (23 مرفق)

 

 

 



 
 

 (8 من 5 صفحة) علي أشرف محمد أحمد /للدكتور شاط العـلمينل الجـمتقـرير عن م  

 الملك سعود()بجامعة   املمولــة علميةالاريع ــشـملا  -(8

 اركنيـماء املشـأس روعــمدع املش ةـلـة املموٍّاجله روعــنوان املشـع

االستجابات املناعية املصلية لنحلة العسل 
:  Apis mellifera jementicaاحمللية، 

حنو إنتاج مضادات حياتية طبيعية ضد أمراض 
 (24مرفق ) غذائية ُمعدية

من المالي تم قبوله للدعم 

ة الوطنية برنامج الخط

بالجامعة بتاريخ 

هـ ولمدة سنتين 24/6/1433

 لاير( 1,771,000بتكلفة )

 رقم المشروع:

11-AGR2083-02 

 (في طور التنفيذ)

 د./أشرف محمد أحمد علي
 )الباحث الرئيسي(

أ.د./ تهاني حسن عياد  

 (1)باحث مشارك 

   أحمد عبد هللا الغامديد./ 

 (2)باحث مشارك 

 د./ غادة حامد شاكر

 (3)باحث مشارك 

ترشيح عزالت بكتريية حملية جديدع ساتلة 
لريسات البعوض يف املعركة ضد األمراض املنقولة 

   دية بالبعوض يف اململكة العربية السعو
 (25 مرفق)

من المالي تم قبوله للدعم 

برنامج الخطة الوطنية 

بالجامعة بتاريخ 

هـ ولمدة سنتين 24/6/1433

 (لاير 1,541,000بتكلفة )

 رقم المشروع:

11-MED1848-02 

 (في طور التنفيذ)

 د./أشرف محمد أحمد علي
 )الباحث الرئيسي(

)باحث طلعت القرش  أ.د./ 

 (1مشارك 

)باحث  أ.د./ تهاني حسن عياد

 (2مشارك 

دراسة فريمون األثر واإلستجابات املناعية 
املصلية يف منل مونوموريام 

(Monomorium :غشائية األجنحة( )
سيدى(: خطوع حنو املقاومة املتكاملة فورمي

     .(26 مرفق) لتلك اآلفة

المالي من تم قبوله للدعم 

مركز البحوث بكلية العلوم 

 -2009من يناير لمدة سنة 

 45,000) .م2009ديسمبر 

 لاير(

 

 رقم المشروع:

no. Zoo/2009/44 

 )تم بحمد هللا(

أ.د/ محمد صالح الخليفة 

 )باحث رئيسى(

على مشالى د/أشرف محمد 

 (. 1)باحث مشارك 

 د/ أشرف محمد أحمد على
 (2)باحث مشارك 

احملفز املناعى، ثيموكينون، واألمل فى توظيف 
ضد  كاسبياس أيدي اجلهاز املناعى لبعوضة 
 مسببات األمراض.

 المالي منتم قبوله للدعم 

مركز البحوث بكلية العلوم 

 -2008فى الفترة من أكتوبر 

م. 2009سبتمبر 

 لاير(.35,000)

 رقم المشروع:

(11/R/29) 

 )تم بحمد هللا(

 د/ أشرف محمد أحمد على
 )باحث رئيس(.

د/ إبتسام محمد صالح العليان  

 )باحث مشارك(.

 

مسح بيئى وطبى لنملة السمسوم 
 Pachycondylaالسامة،

sennaarensis فى مدينة الرياض ،
 .(1 مرفق) السعوديةباململكة العربية 

 المالي منم تم قبوله للدع

جامعة بعمادة البحث العلمى 

في الفترة من الملك سعود 

م(. 2008-2010)

 لاير(500,000)

 رقم المشروع:

DSR-AR-2 (65) 

 )تم بحمد هللا(

أ.د/ محمد صالح الخليفة 

 )باحث رئيسى(

 / أشرف محمد أحمد علىد

 )باحث مشارك(

تطوير وإنتاج أطقم تعريف جزيئية لتحديد 
يحامل لألمراض فى ايحقول أنواع البعوض ا

  .(27 مرفق) املفتوحة

 المالي منتم قبوله للدعم 

مركز التميز فى أبحاث 

 -كلية الزراعة-التقنية الحيوية

في الفترة من  ،برقم 

م( 2008-2010)

 لاير( 1,7,00,000)

 رقم المشروع:

CEBR-7 

 )تم بحمد هللا(.

أ.د./ عبد العزيز 

 الخضيرى،)باحث رئيسى(.

  حمد أحمد علىد/ أشرف م
 )باحث مشارك(.

حتسني املناعة املصلية لبعوضة أيدي  
إجييبتاي: خطوع حنو توظيف اجلهاز املناعي 

  .(28 مرفق)الضنك ضد فريوس محى 

 المالي منتم قبوله للدعم 

 مركز البحوث بكلية العلوم

 1/4/2007 في الفترة من

 م 2008/ 30/3إلى  

 (.لاير 30.000)

 رقم المشروع:

Zoo/2007/33 

 )تم بحمد هللا(.

 د/ أشرف محمد أحمد على
 )باحث رئيسى(

أ.د./ مكى العمودى، قسم علم 

جامعة  –كلية العلوم  -الحيوان

 الملك سعود )باحث مشارك(.         

 

 



 
 

 (8 من 6 صفحة) علي أشرف محمد أحمد /للدكتور شاط العـلمينل الجـمتقـرير عن م  

  حضور ندوات وورش عمل ومـؤمترات  -(9

لعديد من ورش العمل تم حضور العديد من الندوات والمؤتمرات الدولية والمحلية، وحضور وتنظيم ا

 هو موضح في الجدول التالي: ( كما1بالملحقات  بعض شهادات الحضورسعود )بجامعة الملك 

 

 التاريخ املنظٍّمــة الـجـهـــة نوعها الفعــالـيـــة وانـــعـنـ م

 أثر خمرجات السنة التحضريية على جودع األداء األكادميي 1
 ورشة عمل

 

مركز التميز في التعلم 

جامعة الملك  –تعليم وال

 الرياض -سعود

 هـ21/6/1433

2 
 Learningدورع تدريبية الستخدام نظام إدارع التعليم 

Management System (LMS) جامعة امللك سعود ، 
 دورة تدريبية 

عمادة التعليم اإللكتروني 

 بجامعة الملك سعود
 هـ26-27/3/1432

3 
والتعلم عن بعد  املؤمتر الدولي الثاني للتعليم اإللكرتوني

 الرياض - "تعليم فريد جليل جديد"
 مؤتمر       

المركز الوطني للتعليم 

 االلكتروني. بالرياض.

 

 هـ18-21/3/1432

4 
اللقاء اخلام  والعشرون للجمعية السعودية لعلوم ايحياع بعنوان 

 . السعودية  - اإلحساء –"تقنية النانو يف علوم ايحياع" 

 

 مؤتمر       

جامعة الملك فيصل 

 باإلحساء
 م.11-13/5/2010

 مؤتمر املؤمتر الدولي األول للتعليم اإللكرتوني والتعليم عن بعد،  5
المركز الوطني للتعليم 

 اإللكتروني بالرياض

ربيع أول،  19-21 

 هـ.1430

6 
 -املؤمتر الدولي األول يف التقنية املتناهية الصغر )النانوية( 

 الرياض
   مؤتمر      

معهد الملك عبد هللا لتقنية 

 النانوبجامعة الملك سعود
 2009إبريل،  5-7

 مؤتمر         بريطانيا . -مؤمتر الطفيليات  7
الجمعية البريطانية لعلم 

 الطفيليات

إنجلترا  –نوتنجام 

 م12-14/4/2011

8 
 - املؤمتر الدولي الثامن لدراسات استكشاف األمحاض النووية

 . بؤيطانيا
 م.2010/  12/9 جامعة شيفيلد ببريطانيا ر        مؤتم

     

 م.31/1/2010-30 جامعة الملك سعود ندوة علمية جامعة امللك سعود.  - "أساسيات إدارع اجلودع "  9

 دورة تدريبية جامعة امللك سعود.  -تصميم التعليم اإللكرتوني  10
عمادة التعليم اإللكتروني 

 بجامعة الملك سعود
 م4-6/11/2008

11 
يف بناء املنهج الدراسي إلكرتونيا  Raptivity  استخدام برنامج

 الرياض. –
 دورة تدريبية 

المركز الوطني للتعليم 

 االلكتروني. الرياض.
 هـ5-6/2/1430

 ورشة عمل جامعة امللك سعود. -إعداد "ملف املقرر والتقويم"  12
عمادة التعليم اإللكتروني 

 بجامعة الملك سعود 
 هـ،17-18/3/1430

 
13 

االحتياجات التدريبية ألعضاء هيئة التدري  للعام الدراسى 
 الرياض.  -هـ 1429-1430

 ورشة عمل

وكالة الجامعة للدراسات 

 –والتطوير والمتابعة 

 -عمادة تطوير المهارات 

 جامعة الملك سعود

20 /5/1429 



 
 

 (8 من 7 صفحة) علي أشرف محمد أحمد /للدكتور شاط العـلمينل الجـمتقـرير عن م  

 -ذية اللقاء السنوي الرابع للجمعية السعودية للغذاء والتغ 14
 الرياض

 مؤتمر       

الجمعية السعودية للغذاء 

جامعة الملك  –والتغذية 

 سعود

 م20/1/2008

 ندوة علمية    الرياض -اللقاء العلمي األول يحمى الوادي املتصدع  15
مدينة الملك عبد العزيز 

 للعلوم والتكنولوجيا
 م13/5/2008

 مؤتمر        بريطانيا . -مؤمتر الطفيليات  16
الجمعية البريطانية لعلم 

 الطفيليات

إنجلترا  –جالسجو 

 م2-5/4/2012

ورشة عمل التدسيق الداخلي يحصول اهليئات العلمية على شهادع  17
 الرياض. -ISO-9001األيزو 

 ورشة عمل    

وكالة التبادل المعرفي 

جامعة  –ونقل التقنية

 الملك سعود

 م19-20/7/2008

سسم علم  – DNAيحامض النووي  دورع تدريبية عن أحباث ا 18
 ايحيوان.

 دورة تدريبية   

كلية  -قسم علم الحيوان

جامعة املك  –العلوم 

 سعود

 م24/5/2009

 ورشة عمل      تنظيم ورشة عمل"منلة السمسوم"  سسم علم ايحيوان 19

كلية  -قسم علم الحيوان

جامعة املك  –العلوم 

 سعود

 م24-26/5/2010

 ورشة عمل قررات  الدراسية الرسميةورشة عمل بناء امل 20
عمادة التعليم اإللكتروني 

 بجامعة الملك سعود
 م9-20/3/2013

 
 

 ةــة وعلميــيـثـيم أعمال حبـحتك  -(10

 حتكيم رسائل علمية -أ(

 والحشرات علم الحيوانفي العديد من رسائل الماجستير بجامعة الملك سعود وجامعة حائل  تحكيم، 

 .(29 مرفق)

 (30مرفق  ) العديد من رسائل الدكتوراة بجامعة الملك سعود في علم الحيوان والحشرات تقييم. 

 
 حتكيم أوراق علمية -ب(

 (31 مرفق العديد من األوراق العلمية لمجالت محلية ) تحكيم. 

 (32مرفق  العديد من األوراق العلمية لمجالت إقليمية ) تحكيم. 

 (33 مرفقت دولية )العديد من األوراق العلمية لمجال تحكيم. 

 حتكيم كتب علمية -ج(

 (34 مرفق) السعوديةبالمملكة العربية جامعات علمية من  كتب تحكيم. 

 
 
 



 
 

 (8 من 8 صفحة) علي أشرف محمد أحمد /للدكتور شاط العـلمينل الجـمتقـرير عن م  

 حتكيم مشروعات حبثية -د(

 (35 مرفق) لجامعات سعودية البحثية المشروعاتالعديد من  تحكيم. 

 (36 مرفق)مراكز بحوث سعودية ل البحثية المشروعاتالعديد من  تحكيم. 

 
 حتكيم أحباث ترسية -هـ(

 (37مرفق ) جامعة الكويت بدولة الكويتمن  أبحاث ترقية تحكيم. 

 
 ترسيات جبامعة امللك سعود  -(11

)أستاذ مساعد( في علم الحشرات بقسم علم الحيوان بجامعة  "أستاذ مشارك"تمت ترقيتي إلى  -أ

إلى أستاذ مساعد  ( بناءا على قرار ترقيتي8م )مرفق 26/8/2008الملك سعود وذلك بتاريخ 

 (.38مرفق م )26/8/2008)أستاذ مشارك( بجامعة المنيا مصر والصادر بتاريخ 

     في علم الحيوان بجامعة الملك سعودفي علم الحشرات بقسم  "أستاذ"تمت ترقيتي إلى درجة  -ب

 .(39مرفق ، بناءا على شروط وضوابط الترقية المعمول بها بالجامعة هناك )م2013/ 2/ 25

 

 إلقاء حماضرات عاملية -(12

في ندوة  "Impacts of Invertebrates on human healthبعنوان "الدعوة إللقاء محاضرة 

          المؤتمر العلمي الدولي الثالث عشر لتناسل وتطور الالفقارياتالمصاحبة لفعاليات العلمية 

"Thirteenth International Congress on Invertebrate Reproduction and 

Development (ICIRD-2013)"  في جامعة والية وايان "والمقرر عقدهWayne State 

University م. ويتم اآلن اإلعداد 2013يوليو  16 – 14" بالواليات المتحدة األمريكية في الفترة من

 .(40مرفق )لتلك الندوة 

 
 


