
 

 

 

 العلمي و الوظيفي بيان بالتاريخ 

 الدكتورة/ كارولين كامل عبد العزيز بركات  بالسيدةالخاص 

 بقسم علم الحيوان   األستاذ 

 االسم/ كارولين كامل عبد العزيز بركات

 عميدة كليه العلوم جامعة دمنهور   /  الوظيفة

 قسم علم الحيوان -أستاذ الفسيولوجي الطبية المقارن

 -:العلمي التدرج  ب  بيان  -:أوال

 1987  اإلسكندريةجامعة  -كلية العلوم -في العلوم قسم الحيوان بكالوريوس  •

 1988 اإلسكندرية جامعة  -كلية التربية  -الدبلوم العامة في التربية •

 1989  االتحاد السوفيتي -أرمينيا -الحكومية جامعة  يريفان  -دبلوم في االقتصاد والفلسفة  •

 1990االتحاد السوفيتي   -أرمينيا -الحكومية  يريفان  جامعة -الروسيةدبلوم في اللغة  •

االتحاد السوفيتي   -أرمينيا -ان الحكومية يفجامعة ير -كلية البيولوجي -درجة الماجستير في العلوم  •

1990   

 1995  اإلسكندريةجامعة  -كلية العلوم  –حيوان" درجة دكتوراه الفلسفة في العلوم "علم ال •

 ( الواليات المتحدة األمريكية -بوسطن -جامعة هارفارد -)قناة علمية كلية البيولوجي  

 2017عام  – HRDالموارد البشرية   إدارة  دبلومه  •

العربية للعلوم  األكاديمية  –الجودة بمعهد اإلنتاجية والجودة  إدارةمقيدة لدرجة ماجستير  •

 2017والتكنولوجيا والنقل البحري عام 

 

 

   -بيان  بالتدرج  الوظيفي  :   -ثانيا :



الطبيعي تخصص علم الحيوان بكلية التربية جامعة   عينت بوظيفة مدرس مساعد قسم التاريخ •

 1996-7-31تاريخ  اإلسكندرية فرع دمنهور اعتبارا من 

  اإلسكندرية الطبيعي تخصص علم الحيوان بكلية التربية جامعة  عينت بوظيفة مدرس قسم التاريخ •

 2001 /26/6فرع دمنهور اعتبارا من تاريخ  

عينت سيادتها بوظيفة القائم بعمل رئيس قسم العلوم البيولوجية والجيولوجية بكلية التربية   •

    2007  –  4  – 25حتي    2001-6  -26جامعة اإلسكندرية فرع دمنهور اعتبارا من 

اعتبارا من   اإلسكندرية جامعة بدمنهور كلية العلوم بمثل وظيفتها  إلي قلت سيادتها ن •

26/4/2007 

   فرع دمنهور  بكلية العلوم جامعة اإلسكندريةتخصص فسيولوجي مساعد  أستاذعينت بوظيفة  •

 11/2007/ 11اعتبارا من 

عينت سيادتها بوظيفة القائم بعمل رئيس علم الحيوان  بكلية العلوم حامعة االسكندرية  فرع   •

                             2007-11 – 18دمنهور اعتبارا  من  

 10/2012/ 31كلية العلوم جامعة دمنهور اعتبارا من ببقسم علم الحيوان  أستاذعينت بوظيفة  •

 2014/ 1/1ينت وكيال بكلية العلوم لشئون الدراسات العليا و البحوث اعتبارا من ع •

 ر عينت سيادتها بوظيفة عميدة بكلية العلوم جامعة دمنهو •

 23/10/2014اعتبارا من  2014لسنة   364جمهوري رقم  بقرار 

   -:  ثالثا بيانات أخري

  خالل فترة عملها بالكلية أي جزاءات ها لم يوقع علي سيادتها

 عميد الكلية                                             مالقس رئيس                                                 لمختص ا

 كارولين كامل عبد العزيز  د/ 0ا


