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 .انًؤىالد انعهًْخ : أًالً  

 

 انرارٚخ انكهٛـــح  انعايؼح انذرظح انؼهًٛح

 ثكبنٌسٌّس

 

 انُٓرٍٚ

 

 

 2003 انؼهٕو

 2007 انؼهٕو انُٓرٍٚ انًبجضزْش

 انذكزٌساه

 

 2016 ػهٕو تُاخ ظايؼح تغذاد

    أخشٍ

 
 

 

 انصٕرج 



 

 

 .انزذسج انٌظْفِ : ثبنْبً  

 

 .انزذسّش انجبيعِ : ثبنثبً  

 انٗ- انفررج  يٍ  انعايؼح (انكهٛح/ انًؼٓذ )انعٓح   خ

   ٔنحذاال2007ٌ ظايؼح تغذاد كهٛح انرًرٚط 1

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

 

 

 

 انٗ- انفررج يٍ  انعٓح انٕظٛفح خ

 2016-2007\6\3  كهٛح انرًرٚط يذرش يطاػذ 1

 االالال

 اال

 

 ٔل

 نحذ االٌ-2016 كهٛح انرًرٚط يذرش 2

3    

4    

5    

6    



 

 

 .انًقشساد انذساصْخ انزَ قًذ ثزذسّضيب: ساثعبً  

 انضنـــــخ انًـــــبدح انقضـــى د

 2010-2007 انكًٛٛاء انحٛاذٛح انؼهٕو انطثٛح االضاضٛح 1

 ًنحذ االٌ- 2007 انكًٛٛاء انطرٚرٚح انؼهٕو انطثٛح االضاضٛح 2

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9   

 

 

 

 :انزِ أششف عهْيب (االطبسّح ، انشصبئم  ): خبيضبً  

 انضنــخ انقضـــى اصى األطشًحخ  أً  انشصبنخ د

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

 

 



 

 

 .انًؤرًشاد ًاننذًاد انعهًْخ انزِ شبسك فْيب: صبدصبً  

نٌع  يكبٌ أنعقبدىب انضنــخ  انعنٌاٌ  د

انًشبسكخ  

/ ثحث  )

ثٌصزش 

 (حضٌس

1 Concept mapping 2008 كهٛح /لاػح انشٓٛذ

 انرًرٚط

 حعٕر

دٔرج ذأْٛهٛح فٙ غرائك  2

 انرذرٚص

يركسانرطٕٚرٔانرؼهٛى  2009

 انًطرًر

 يشاركح

دٔرج ذأْٛهٛح فٙ انهغح  3

 انؼرتٛح

يركسانركٕٚرٔانرؼهٛى  2009

 انًطرًر

 يشاركح

انًؤذًر انؼهًٙ نكهٛح  4

 انرًرٚط

يذُٚح /لاػحانشٓٛذدرب 2009

 انطة

 حعٕر

انًؤذًر انؼهًٙ نكهٛح  5

 انرًرٚط

يذُٚح /لاػحانشٓٛذدرب 2010

 انطة

 حعٕر

كهٛح /لاػح انشٓٛذ 2009 َذٔج ػٍ أَفهَٕسا انخُازٚر 6

 انرًرٚط

 حعٕر

كهٛح /لاػح انشٓٛذ 2009 َذٔج ػٍ اإلحصاء انحٕٛ٘ 7

 انرًرٚط

 حعٕر

َذٔج ػٍ اإليراض  8

 انًشرركح

كهٛح /لاػح انشٓٛذ 2009

 انرًرٚط

 حعٕر

كهٛح /لاػح انشٓٛذ 2009 َذٔج ػٍ ذٓٛط انمٕنٌٕ 9

 انرًرٚط

 حعٕر

10 

 

 

 

 

 

كهٛح /لاػح انشٓٛذ 2010 َذٔج ػٍ اإلضؼافاخ األٔنٛح

 انرًرٚط

 حعٕر

 
َذٔج ػٍ انًكرثح  11

 االفرراظٛح

كهٛح /لاػح انشٓٛذ 2010ٔ2011

 انرًرٚط

 حعٕر

انًؤذًر انؼهًٙ نكهٛح  12

 انرًرٚط

كهٛح /لاػح انشٓٛذ 2011

 انرًرٚط

 يشاركح

َذٔج ػهًٛح ػٍ االصثاؽ  13

 انرصٕٚرٚح

 حعٕر ظايؼح ظٕرظٛا 2015

 حعٕر ظايؼح ظٕرظٛا 2015 َذٔج ػهًٛح 14

انًؤذًر انؼهًٙ نعايؼح  15

 ظٕرظٛا

 حعٕر ظايؼح ظٕرظٛا 2015
َذٔجػٍ انرؼهٛى انعٛذ ٔاالْذاف انؼانًٛح  

 نهرًُٛح انًطرذايّ

 حعٕر كهٛح انؼهٕو لاػح االدرٚطٙ 2016\10\28

 )دٔرج انررلٛاخ انؼهًٛحاضرًارِ انرطعٛم 

Google scholar and Research 

gate) 

حعٕر يركس انرطٕٚر ٔانرؼهٛى انًطرًر  2016\9\6

انًؤذًر انطالتٙ نثحٕز انذراضاخ  

 انؼهٛا

 يشاركح ٔذكرٚى كهٛح انؼهٕو نهثُاخ/ لاػح انًصطفٗ 5-6/10/2016

         حعٕر كهٛح انرًرٚط  2016\10\18 اضهٕب انكراتح االكادًٚٙ 

 حعٕر كهٛح انرًرٚط SPA 24\10\2016يحاظرج انرؼهٛى انًطرًرػٍ  

 
 يشاركح يركس انرطٕٚر ٔانرؼهٛى انًطرًر 2016\11\1 يحاظرج فذّٕٚٚ ػٍ انًعالخ انًسٚفح 

 يشاركح يركس انرطٕٚر ٔانرؼهٛى انًطرًر Research gate) 6-7\11\2016رج ػٍدٔ 



 

 

 حعٕر كهّٛ انرًرٚط 2016\11\8 يٓاراخ االذصال 

 حعٕر كهٛح انرًرٚط 2016\11\24 ظٕظم رحهح يٍ االنف انٗ انٛاء 

 حعٕر يذُٚح انطة 2016\12\1-11\30 يؤذًر كهٛح انرًرٚط 

 حعٕر لاػح انحكٛى\ ظايؼح تغذاد 2016\12\7 انًؤذًر انُطٕ٘ نكهٛح انؼهٕو نهثُاخ 

يحاظرج ذؼهٛى يطرًر ػٍ انُشر فٙ  

 يعالخ شٕيطٍ رٔٚرر 

 حعٕر ظايؼح تغذاد 2016\12\7

انًؤذًر انؼهًٙ انًُٓٙ االٔل نُماتح  

 انرًرٚط انؼرالٛح

 حعٕر يذُٚح انطة لاػح درب 2016\12\17

انًؤذًر انؼهًٙ انؼانًٙ نذائرج يذُٚح  

 انطة 

 حعٕر لاػح درب\يذُٚح انطة 2016\12\22

 حعٕر كهٛح انرًرٚط  2017\1\3 يحاظرج انرًُٛح انثشرتّ 

يحاظرج ذؼهٛى يطرًر ػٍ انرهٕز  

 انفكر٘

 حعٕر كهٛح انرًرٚط 2017\2\28

 حعٕر كهٛح انرًرٚط 2017\3\7 ضًُٛار داخهٙ ػٍ انرذخٍٛ  

يحاظرج ذؼهٛى يطرًر ػٍ  ًَػ انحٛاِ  

ٔاًْٛرٓا فٙ انرمهٛم يٍ االصاتح 

تانطرغاٌ 

 حعٕركهٛح انرًرٚط  2017\3\7

َذٔج دفاع يذَٙ ػٍ انًرفعراخ ٔاالدنح  

 انعُائٛح

 حعٕركهٛح انرًرٚط  2017\1\5

 HBOT يحاظرج ذؼهٛى يطرًر 

medicine 

 حعٕركهٛح انرًرٚط  2017\3\13

يعار انماء يحاظرِ ػهًّٛ ػٍ  

 انثالضرك

 يحاظركهٛح انرًرٚط  2017\1\11

 Urine يحاظرِ ذؼهٛى يطرًر  

analysis 

 حعٕركهٛح انرًرٚط  19-3-2017

 حعٕر كهٛح انرًرٚط 2017\1\2 ايراض انعٓاز انٓعًٙ 



 

 

 Abnormalities of skeletal 

system 

 حعٕر كهٛح انرًرٚط 2017\4\13

 Journals keys of success 13\4\2017 حعٕر كهٛح انرًرٚط 

 حعٕر كهٛح انرًرٚط 2017\1\11 يحاظرج ػٍ حصٗ انكهٗ 

َذٔج ػٍ انًؼادٌ انصمٛهح ٔذاشٛرْا ػهٗ  

 صحح االَطاٌ

 انكائٍ انحٙ

 يحاظر كهٛح انرًرٚط 2017\5\3

 حعٕر كهٛح انرًرٚط 2017\5\4 َذٔج ػٍ انطاليح انًُٓٛح ٔانصحٛح 

 حعٕركهٛح انرًرٚط  2017\1\24 يهرمٗ انخرٚعٍٛ 

حهمح – ٔرشح ػًم ذريٛس انًخرثراخ  

 َفاشّٛ

 حعٕركهٛح انرًرٚط  2017\1\30

ػٍ االشار انًررذثح ػهٗ اَرشار َذٔج  

 انًخذراخ فٙ انؼراق

 حعٕر ظايؼح انُٓرٍٚ يركس انذَا 2017 /8/3

 حعٕر كهٛح انرًرٚط 2017\5\11-10 يؤذًر كهٛح انرًرٚط  

َذٔج حٕل لإٌَ َماتح االكادًٍٚٛٛ  

 انؼرالٍٛٛ

 حعٕر كهٛح انرًرٚط 2017\9\20

ٔرشح ػًم ػٍ انطاليح ٔااليٍ  

 انكًٛائٙ داخم يخرثراخ لطى انكًٛٛاء

 حعٕر انعايؼح انًطرُصرٚح \كهٛح انؼهٕو 2017\4\12

َذٔج انرمُٛاخ انصحٛح ٔانطثٛح ٔانكشف  

 انًثكر ػٍ داء انطكر انُٕع انصاَٙ

 حعٕر كهٛح انرًرٚط 2017\9\24

 

 Theoretical frame work in 

search 

 حعٕر كهٛح انرًرٚط 2017\10\4

 حعٕر فُذق فهططٍٛ 2017\3\24-23 يؤذًر كهٛح غة انًطرُصرٚح 

 حعٕر كهٛح انرًرٚط 2017\1\15 يحاظرج ػٍ ْشاشح انؼظاو 

 حعٕر ظايؼح تغذاد 1017\10\25 يؤذًر كهٛح انؼهٕو 

ظايؼح تغذاد ػٍ انٕصٕل \دٔرج ذذرٚثٛح 

 انًعاَٙ نًصادر انًؼهٕياخ

 حعٕر ظايؼح تغذاد 2017\11\23

 حعٕر ظايؼح تغذاد 2017\10\26-25 يؤذًر يؼٓذ انُٓذضح انٕراشٛح 

     



 

 

 يحاظرج ػٍ انصذفٛح  

 

 كهٛح انرًرٚط 2/1/2018

 
 حعٕر

حعٕر  تغذاد/انًؼٓذ انطثٙ انرمُٙ  2018-8-7 يٕذًر انعايؼح انرمُٛح انٕضطٗ  

 حعٕر كهٛح انرًرٚط 2018-22-21 يٕذًر كهٛح انرًرٚط  

 حعٕر كهٛح انرًرٚط 2018-3- يحاظرج ػٍ االرْاب انفكر٘ 

ٔرشح ػًم اضرخذاو انطالح نهحذ  

 يٍ انرهٕز

 حعٕر يركس انذَا-ظايؼح انُٓرٍٚ 2018-4-25ا

 حعٕر كهٛح انرًرٚط 2018-3-19 ٔرشح ػًم ذؼهًٛاخ انررلٛح انؼهًٛح  

 حعٕر كهٛح انرًرٚط acinetobacter 28-29-2018دٔرج تؼُٕاٌ 

 DNAٔرشح انؼًم فٙ اضرخذاو ال 

 فٙ انرحمٛماخ انؼذنٛح

 حعٕر يركس انذَا-ظايؼح انُٓرٍٚ  14-3-2018

 حعٕر كهٛح انرًرٚط 2018-22-21 يٕذًر كهٛح انرًرٚط  

-4-4يٕذًر يهرمٗ انخرٚعاخ  

2018 

 ذكرٚى كهٛح انؼهٕو نهثُاخ 4-4-2018

    

    

    

    

    

    

    

 

 . األنشطخ انعهًْخ االخشٍ : صبثعب  

 داخم انكهْخ

 داخم انكهْخ

 خبسج انكهْخ

  ػعِٕ فٙ انهعُحاأليرحاَٛح

  ػعِٕ فٙ نعُح يشارٚغ انرخرض

   ػعٕج فٙ نعُح االرشاد انررتٕ٘

 ػعٕج فٙ نعُح انرذلٛك

 

 

 

 

 

  ػعٕج فٙ نعُح االضرالل

  ػعٕج فٙ نعُح انحانح االظرًاػٛح



 

 

 ػعٕج فٙ ٔرشح ػًم فٙ ظايؼح انًٕصم 

ذفرؽ ػهًٙ الظراءتحس )اٚفادانٗ ايرٚكا 

 (انذكرٕراِ انذكرٕراِ

ػهٗ يطرٕٖ RTKانرذرٚة ػهٗ َعاو  

انصؼٛذ انؼانًٙ فٙ ظايؼح ظٕرظٛا 

االيرٚكٛح 

 فٙ انرذرٚة ػهٗ انرٕػٛحانُفاٚاخ انخطرج 

ظايؼح ظٕرظٛا االيرٚكٛح 

   عضٌ نجنخ اننبدُ

   عضٌ نجنخ ايزحبنْخ

   عضٌ نجنخ انًخزجشاد

   يضًٌل انًخزٌ انكًْْبًُ

  عضٌ نجنخ ايزحبنْخ

  عضٌ نجنخ اننبدُ 

   عضٌ نجنخ انجشد انضنٌُ 

    

    

انًششًعبد انجحثْخ فَ يجبل انزخصص نخذيخ انجْئخ ًانًجزًع أً : ثبينب 

 .رطٌّش انزعهْى 

 انضنخ يحم اننشش أصى انجحث د



 

 

 انؼراق/كهٛح انرًرٚط دراضح انفؼانٛح انثإٚنٕظٛح نًطرخهص زْرجااللحٕاٌ 1

 

 

 

    

 

2012 

ذحعٛر ٔذشخٛص تؼط انًشرماخ انعذٚذج يٍ ايالغ  2

 انثُسٔدا٘ ازٚثُٕٛٛو ذحد ظرٔف ذشؼٛغ انًاٚكرٔٔٚف

 2015 انؼراق/كهٛح انؼهٕو نهثُاخ

3  

Suzuki, Heck and Sonogashira 

Reactions: Synthesis of some novel 

Isoxazole Derivatives 

 International Journal of \انُٓذ

Humanities, Arts,Medicine and 

Sciences 

2016 

4

4 

cytotoxic activities of some 1,3,4-

thiadiazole derivatives as antifungal 

agents 

Journal of Applied and Social 

Sciences 

2017 

5 Synthesis of bis-Heterocyclic Compounds and Study 

their Antimicrobial activity 

International journal of 

Science and Reserch 

2017 

 

 .عضٌّخ انيْئبد انعهًْخ انًحهْخ ًانذًنْخ : ربصعب 

  

  

 .كزت انشكش ، انجٌائز  ً شيبداد انزقذّش: عبششاً  

كزبة انشكش أً انجبئزح أً  د

 شيبدح انزقذّش

 انضنخ انجيخ انًبنحخ

شكر ٔذمذٚر ألػعاء انهعُح  1

 االيرحاَٛح

 7/8/2008 ػًٛذ كهٛح انرًرٚط

شكر ٔذمذٚر نهفرٔع  2

 7/4فٙ (3)انؼهًٛح

 شكرٔذمذٚر(2)7/4ف3(

 2010-2008 ػًٛذ كهٛح انرًرٚط

شكر ٔذمذٚر نهفرٔع انؼهًٛح  3

(5) 

 2010-2007 ػًٛذ كهٛح انرًرٚط

 2010 انٕزٚر (1)شكر ٔذمذٚر ػذد 4

يركس انرطٕٚر ٔانرؼهٛى  (2)شكرٔذمذٚرػذد 5

 انًطرًر

2009 

 2011-2010 ٔزٚر انرؼهٛى انؼانٙ (1)كراب شكر  6

 2011-2010 ػًادج كهٛح انرًرٚط (2)كراب شكر  7



 

 

ػًادج كهٛح  (1)شكر ٔذمذٚر 8

ظايؼح /انرًرٚط

 انًٕصم

2012 

 – 2014 ػًادج كهٛح انرًرٚط (2)كراب شكر  8

2015 
 2015 ػًادج كهٛح انؼهٕو نهثُاخ (1)كراب شكرٔذمذٚر  9

 

 

 

 

 

 

1

0 

(/ 1)ظٕائس 

 انًرذثحاالٔنٗ

 2015 ػًادجكهٛحانؼهٕو نهثُاخ

 2016ػًادج كهٛح انرًرٚط ( 1)كراب شكر ٔذمذٚر 11

 2017ػًادج كهٛح انرًرٚط ( 3)كراب شكر ٔذمذٚر 12

كراب شكر ٔذمذٚر يٍ ػًادج  13

كهٛح انؼهٕو نهثُاخ فٙ ٕٚو 

4/4/2018يهرمٗ انخرٚعاخ  

 2018 ػًادج كهٛح انؼهٕو نهثُاخ

 .انكزت انًؤنفخ أً انًزشجًخ:حبدُ عشش  

 صنخ اننشش أصى انكزبة د

1   

2   

3   

4   

5   

 

 .انهغــبد :ثبنِ عشش  

             ٘االَكهٛس 

             انؼرتٛح 

  

 



 

 

 

 

 

 

 CD ٚرى ذطهٛى َطخح ػهٗ  : يهحٕظح 

 


