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 :المجتمع خدمة

  تنظيم حلقة نقاشية حول وباء الكوليرا و القاء محاضرة بعنوان وبائية مرض الكوليرا وسبل الوقاية

 منه. 

 زيارة تشجيعية  لالطفال االيتام في المدارس ومشاركتهم يومهم الدراسي . 

 الماء واالستخدامات االمثل" بعنوان علمية ندوة تنظيم " 

 (في المغرب 71بالكوب  التعريف) بعنوان علمية ندوة تنظيم.  

 ( والقاء محاضرة عن سبل الوقاية من راقالع يف ةاالنتقاليـ راض)االمبعنوان  علمية ندوة تنظيم

 االمراض االنتقالية.

 و القاء محاضرة عن وبائية و اليوم العالمي للتدرن  تنظيم حلقة نقاشية توعوية عن التدرن الرئوي

 وكيفية الوقاية منه.

 األستخدام ســـوء و األمثل العــــالج بين الحيوية المضـــادات" بعنوان علمية ندوة تنظيم  " 

 المكمالت الغذائية" بعنوان علمية ندوة تنظيم  " 

 

 الدروس الي قام بتدريسها

 للدراسات االولية  األحياء المجهرية , المضادات الحياتية, الطفيليات

Advanced parasitology  للدراسات العليا 
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