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 ثانياً : التدرج الوظيفي . 

 

 ثالثاً : التدريس الجامعي .  

 الى -من الفترة   الجامعة  )المعهد / الكلية(  الجهة ت 
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 رابعاً : المقررات الدراسية التى قمت بتدريسها. 

 ةـــــالسن ادةـــــامل مـــالقس ت

 20/5/2007 تشخيص عملي / املرحلة الرابعة الكيمياء 1

 احلد االن 3/2/2013 ملرحلة الثالثةعضوية عملي  / ا الكيمياء 2

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9   
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 نوع املشاركة  هامكان أنعقاد ة ــالسن عنوان ال ت
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  وعالقته  االسنان تسوس 1
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 الصرفة ابن اهليثم

 حماضر

كلية الرتبية للعلوم  2017 مؤمتر ابن اهليثم العلمي الدولي 3

 الصرفة ابن اهليثم

مشاركة حبث 

اقامة دورة تدريبية بالتعاون مع  4 وحضور

التعليم المستمر بعنوان )الكبريت 

 ...اهميته ...اثاره السلبية( 

كلية الرتبية للعلوم  2019

 الصرفة ابن اهليثم

 حماضر

يبية بالتعاون مع اقامة دورة تدر 5

التعليم المستمر بعنوان )فوائد 

 الكالسيوم الهامة لجسم االنسان( 

كلية الرتبية للعلوم  2021

 الصرفة ابن اهليثم

 حماضر

اقامة دورة تدريبية بالتعاون مع  6

التعليم المستمر بعنوان )تاثير 

المنظفات المنزلية على حياتنا  

 اليومية(  

 

 كلية الرتبية للعلوم 2021

 الصرفة ابن اهليثم

 حماضر
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مع التعليم المستمر بعنوان  
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 (  الكيميائية
 

كلية الرتبية للعلوم  2021
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 حماضر

اقامة دورة تدريبية بالتعاون   8

مع التعليم المستمر بعنوان  

المواد (

االشعاعية...االستعماالت 
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 الصرفة ابن اهليثم
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 . االخرى سابعا : األنشطة العلمية  

 خارج الكلية داخل الكلية

  2018 عضو في اللجنة االمتحانية

  عضو لجنة السالمة واالمانة والحماية الذاتية

عضو لجنة االرشاد ومتابعة المستوى العلمي لطلبة 

 المرحلة الثالثة
 

  عضو لجنة اطفاء

  2019  عضو لجنة امتحانية

  ( لغرض كتابة التقرير الذاتيGLPعضو لجنة )

  ( GLPعضو لجنة )

  عضو لجنة ارشاد المرحلة الثالثة

  عضو لجنة التقرير الذاتي للمختبرات

  منار)مشاريع البحث( عضو لجنة مناقشة الس

  عضو لجنة تقيم االداء

  عضو لجنة االسعافات االولية واخالء البنايات

  عضو لجنة مسؤولين للمختبرات 

 

 . أو تطوير التعليمثامنا: املشروعات البحثية فى جمال التخصص خلدمة البيئة واجملتمع  

 السنة النشر حمل أسم البحث ت

1 

Synthesis and Characterization of Some 

Mixed-Ligand Complexes Containing Azo 

Dye and 1,10-phenanthroline with CoII, 

ZnII, CdII and HgII Ions 

Vol.28(3)2015 

2015 



 

 

 

 

 

 

 

2 

Synthesis, Characterization and the 

Corrosion Inhibition Study of Two Schiff 

Base Ligands Derived From Urea and 

Thiourea and Their Complexes with Cu(II) 

and Hg(II) Ions 

 

IOP Conf. Series: 

Journal of Physics: 

Conf. Series 1003 

(2018) 012017 doi 

:10.1088/1742-

6596/1003/1/012017 

 

2018 

3 NEW MIXED LIGAND OF 

DITHIOCARBAMATE AND 8- 

HYDROXYQUINOLINE WITH SOME 

COMPLEXES OF SCHIFF BASE 

LIGAND : SYNTHESIS, SPECTRAL 

ANALYSIS AND BIOLOGICAL 

ACTIVITY 
 

Biochemical and 

Cellular Archives 

Vol. 19, No. 2, pp. 

4535-4543, 2019 

 

2019 

4 New mixed ligand complexes of New Schiff 

base 4,4'-((naphthalen-1-

ylimino)methylene)dibenzene-1,3-diol and 8-

hydroxy quinoline: Synthesis, Spectral 

Characterization, Thermal studies and 

Biological Activities 

 

 منشور في مجلة

 

Systematic Reviews in 

Pharmacy 

2020;11(8):725-735 

 

2020 

5 A COMPARATIVE STUDY OF CHEMICAL 

COMPOUNDS AND ANTI-BACTERIAL 

EFFICACY OF DIFFERENT ALLIUM 

CEPA PLANT EXTRACTS 

 منشور في مجلة

 

Systematic Reviews in 

Pharmacy, Vol 12, 

Issue 1, Jan 2021 

 

2021 

6 Complexes of Co(II), Cu(II), Ni(II), Pt(II) 

And Pd(II) with 

Chelating Ligand-O3N 

Incorporating Azo and Schiff 

Base Moieties: Synthesis, Spectroscopic, 

Thermal 

Decomposition, Theoretical Studies, and 

thermodynamic parameters 

 منشور في مجلة

 International Journal 

of Pharmaceutical 

Research | Jan - Mar 

2021 | Vol 13 | Issue 1 

2021 

 

 

 .اهليئات العلمية احمللية والدولية عضوية  :تاسعا 
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 و شهادات التقدير. اجلوائز تب الشكر ، كعاشرًا:  
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