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انظيزة انذاتيت
 :طبسق صالػ يحًذ يحًذ يصطفى يهذي

تاريخ الميالد 4697 / 7 / 63 :

المؤهالت الدراسية:

الحالة االجتماعية  :يزضوط

 -4بكانٕريٕص ػهٕو
تاريخ الحصول عليها  :يبٌى 4699
التخصص  :كًٍٍبء
 -5تًٓيذي ياجظتيز.
تاريخ الحصول عليها  :دٌغًجش 4667
انزخصص  :كًٍٍبء عضىٌخ

جامعة  :انضلبصٌك

 -6ياجظتيز في انكيًياء انؼضٕيت
تاريخ الحصول عليها ٌُ :بٌش 4669
التخصص  :كًٍٍبء عضىٌخ

جامعة  :انضلبصٌك

جامعة  :انضلبصٌك

موضوع الرسالة :

} دساعبد عهى رخهٍك ثعض انًشكجبد انٍُزشوعٍٍُخ انحهمٍخ انغٍش يزغبَغخ {
** يظجم نذرجّ انذكتٕراِ ( كًٍٍبء عضىٌه) عبيعه انضلبصٌك وعٍزى ثإرٌ هللا يُبلشزهب لشٌجب خالل
انفزشح انمبديخ.
اللغـ ـ ـات  :إعبدح انهغخ اإلَغهٍضٌخ رحذصب ً وكزبثخ.

الخ ـ ـبرات :

 أسثعخ عشش عُخ فً انًشحهخ انضبَىٌخ .
 رغع عُىاد فً انًشحهخ انغبيعٍخ .

وبياناتها كالتالي-:

 يٍ  0990 / 01/ 5وحزى  . 0991 /01 /72فً األصهش انششٌف ( يعهذ انضلبصٌك انذًٌُ)
عضى هٍئخ رذسٌظ ثبنًعهذ انعبنً إلعذاد
 يٍ  0991 /00/07وحزى 7117/1/10
انًعهًٍٍ ( انغًبهٍشٌخ انهٍجٍخ ).
 يٍ  7117 /9 / 0وحزى  7111/ 9/5فً األصهش انششٌف ( يعهذ انضلبصٌك انذًٌُ).


يٍ  7111 / 9 / 6وحزى  7119 \ 2 \ 6بًذارص انًهك فيصم ( انًًهكت انؼزبيت انظؼٕديت) انزياض

 يٍ  7119/ 9/ 59وحزً اٌَ ثغبيعخ َغشاٌ كهٍخ انًغزًع ( لغى رمٍُخ يخزجشاد طجٍخ ).

الخبرات اإلضافية:
4ـ انحصىل عهً شهبدح ( انشخصخ انذونٍخ نمٍبدح انحبعت اَنً ) ) ( ICDL
 -5إعبدح انعًم عهى انكًجٍىرش ( ورحضٍش انذسوط ثـبنـ ) Power Point
5ـ انزعهٍى اإلنكزشوًَ وإعذاد يُبهظ نًبدرً انكًٍٍبء وانعهىو انجٍئٍخ إنكزشوٍَب ً
7ـ إدخبل انُزبئظ وعًم اإلحصبئٍبد ثبنحبعت اَنً
8ـ انمٍبو ثعًم انعذٌذ يٍ انًزكشاد وانًهخصبد فً يبدح انكًٍٍبء نهًشحهخ انضبَىٌخ وانًشبسكخ فً
رأنٍف يُبهظ دساعٍخ نًبدرً انكًٍٍبء وعهىو انجٍئخ نهًشحهخ انضبَىٌخ ( نهزعهٍى انضبَىي انًطىس
وانًطجك فً يذاسط انًهك فٍصم).
 -9انحصىل عهى دوساد يزخصصخ فً رًٍُخ يهبساد انزفكٍش انعهٍب نذي انطالة.

الدورات:
* صؼٕباث انتؼهى – انًٓاراث انصفيت – انًْٕبت ٔاإلبذاع – اثارِ انذافؼيت نذي انطالب – االدارِ انصفيت
( فً انفزشح 4759/ 7 / 63 – 48هـ  ( ) 5338 /6/ 7 - 9/ 53 -فً يذاسط انًهك فٍصم )
* تٕصيف انبزايج ٔانًقزراث ( ضًٍ فعبنٍبد انحصىل عهً االعزًبد األكبدًًٌ األيشٌكً ) COE
 4765 /8 / 57 –56هـ  ( ) 5344/ 7 / 59 - 57 -عبيعه َغشاٌ )
( فً انفزشح
( ضًٍ فعبنٍبد انحصىل عهً االعزًبد األكبدًًٌ األيشٌكً ) COE
* انتخطيظ االطتزاتيجي
 4765 /9 / 9 – 7هـ  ( ) 5344/ 7 / 45 - 44 -عبيعه َغشاٌ )
( فً انفزشح
* إػذاد انذراطت انذاتيت األٔني ( ضًٍ فعبنٍبد انحصىل عهً االعزًبد األكبدًًٌ األيشٌكً ) COE
( فً انفزشح  4765 /43 / 56 – 57هـ  ( )5344/ 6 / 59 - 59 -عبيعه َغشاٌ )
* إػذاد األدنت ٔانًؤشزاث ( ضًٍ فعبنٍبد انحصىل عهً االعزًبد األكبدًًٌ األيشٌكً ) COE
 4766 /4 / 57 – 58هـ  ( )5344/ 45 / 56 - 54 -عبيعه َغشاٌ )
( فً انفزشح
* اطتخذاو انتكُٕنٕجيا في انتذريض
 4767 /4 / 57 – 59هـ  ( )5345/ 45 / 44 - 43 -عبيعه َغشاٌ )
( فً انفزشح

البحوث المنشورة :
 -4رى َشش ثحش فً ( يؤتًز ابٍ طيُا انظادص نهكيًياء انتطبيقيت ٔانبحتت نهًزكباث انحهقيت انغيز يتجاَظت )
فً انفزشح يٍ  49 -46دٌغًجش 4667و  .فً كهٍخ انعهىو عبيعخ عٍٍ شًظ ثبنمبهشح رحذ عُىاٌ:
) ( Condensation reaction of aceanthraquinon
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اإلشراف على البحوث-:
رى اإلششاف عهى عجعخ ثحىس رخشط نطهجخ ثكبنىسٌىط انعهىو وانزشثٍخ فً لغى انكًٍٍبء ثبنًعهذ انعبنً إلعذاد
انًعهًٍٍ .وثٍبَبرهب كبنزبنً-:
 دساعخ ثعض انًشكجبد انحهمٍخ انغٍش يزغبَغخ عذاعٍخ انحهمخ ( انجٍشٌذٌٍ – انكٍُىنٍٍ ).
 دساعخ ثعض انًشكجبد انحهمٍخ انغٍش يزغبَغخ خًبعٍخ انحهمخ ( انجٍشول – االَذول ).
 دساعخ ثعض انًغًىعبد انًُزظًخ فً انغذول انذوسي ( .) 1A - 2A
 دساعخ ثعض انًغًىعبد انًُزظًخ فً انغذول انذوسي ( .) 4 A - 6A
 ثٍُخ انزسح وانعاللبد انذوسٌخ.
 انجٍُخ انُىوٌخ وانًعغالد.
 دساعخ انحبنخ انغشوٌخ.
* رى يُبلشخ انعذٌذ يٍ يشبسٌع انزخشط .

اإلشراف الميداني:
رى اإلششاف عهى طالة انزشثٍخ انعًهً نطالة ثكبنىسٌىط انعهىو وانزشثٍخ ثبنًعهذ انعبنً إلعذاد
انًعهًٍٍ ( َظشٌب ً ويٍذاٍَب ً ) داخم انًذاسط
انؼًم انحاني يحاضز بجايؼت َجزاٌ ( كهيت انًجتًغ – قظى تقُيت يختبزاث طبيت
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العنوان- :
حي انًؼهًيٍ -انشقاسيق  -يحافظت انشزقيت – يصز .
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