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  أستاذ  أستاذمساعد  مدرسدكتور   مدرسمتمرن  معيد
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  :وتاريخھا العلمية اإلدارية المھام

  ٢٠١١-٢٠٠٧ الحياة علم قسم رئيس-

 .٢٠١٤/٢٠١٥و  ٢٠١٤   /٢٠١٣ للعامين الدراسيين  الجيولوجيا قسم رئيس-

     . ٢٠١٦/٢٠١٧و  ٢٠١٥/٢٠١٦نائب عميد كلية العلوم للشؤون العلمية  للعامين الدراسيين  -

  .٢٠١٨حتى  ٢٠١٢ اسيرالد العام منذ   األساسيةم للعلو البعث جامعة مجلة تحرير ھيئة في عضو -

  )  دكتوراه – ماجستير(  :المنجزة العلمية الرسائل على اإلشراف

  .االنجاز قيد ةلرسا  ھناك  -   رسائل  ستةسائل الماجستير المنجزة : رعدد -

  :والنشرات والمقاالت المحكمة العلمية واألبحاث والترجمات المؤلفات
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  . ٢٠٠٩،/٣١/مجلد– البعث جامعة

– البعث جامعة مجلة البنيوية، خواصھا ودراسةMO‐R2O3  لألكاسيد الصلبة المحاليل طلي،تحضير رياض. د -٩
  . ٢٠١١-/ ٣٣/مجلد

– البعث جامعة مجلة البنيوية، خواصھا ودراسة M=Ca, Sr حيثMO‐Bi2O3  الجملة اصطناع طلي، رياض. د-١٠
  . ٢٠١٢ -/٣٤/مجلد
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  :الكتب

  .١٩٩٨- كيمياء األولى السنة لطالب بالمشاركة الجزءالعملي) ١( الكيمياءالعامة كتاب  -١

  . ٢٠١١  الحياة علم األولى السنة لطالبة والعضوية  عام كيمياء  -٢

  . ٢٠١٦) لطالب السنة الثانية كيمياء ١الكيمياء الالعضوية (  -٣

  : العمل وورشات والندوات المؤتمرات

 خالل IAESTE   الصيفي الفني للتدريب الطالب لتبادل العالمية المنظمة برنامج في ةالغربي لمانياا  الى علمية مھمة-
  .  ١٩٨٣  الغربية ألمانيا -بون في أشھر ثالثة لمدة) الثالثة السنة( الجامعية المرحلة

  ١٩٩٧ بدمشق التطبيقية للعلوم العالي المعھد في البلورات علم في  تدريبية دورة-

 ١٩٩٨ الھند -حيدرآباد -الكيميائية للتكنولوجيا الھندي المعھد في للجزيئات البلورية البنية دراسة في مكثفة تدريبية دورة -
.  

  .  ٢٠٠٢ األردن-اربد – الكيمياء في الدولي األردني المؤتمر في عمل بورقة المشاركة -

  .٢٠٠٤ عمان سلطنة - صاللة – والتنمية البيئة ندوة في التحضيرية اللجنة عضو -

  . ٢٠١٠ دمشق جامعة –  NARSالوطنية األكاديمية المعايير في عمل ورشة -

  : درسھا التي المقررات

  :جامعةالبعث في  -١

  العلوم كلية– كيمياء/ الثانية السنة لطالب البنيوية) ١( الالعضوية الكيمياء  -

  كيمياء/ لطالبالسنةاألولى) ١( الكيمياءالعامة  -

  .الحياة علم األولى السنة لطالب  والعضوية عامة كيمياء  -



  .  جيولوجيا الثانية السنة لطالب البلورات علم  -

  كيمياء/ األولى السنة لطالب) ٢( العامة الكيمياء  -

  كيمياء/الثالثة السنة لطالب المخبري القسم-العناصر) ٢( الالعضوية الكيمياء  -

  .كيمياء / الثالثة السنة لطالب المخبري القسم -التساندية المركبات) ٣( الالعضوية الكيمياء  -

  .كھربائية و ميكانيكية ھندسة األولى السنة لطالب الصناعية الكيمياء  -

  .والكھربائية الميكانيكية الھندسة كلية في المعادن ھندسة قسم) ١( المعادن علم  -

  .صف معلم ثالثة سنة –/تدمر/ البعث بجامعة التربية كلية في الكيمياء و الفيزياء في مفاھيم  -

  .عضوية ال ماجستير لطالب  الالعضويةت المركبا وخواص بنية  -

  .تدمر/ الثانية العلوم كلية يف الثانية السنة لطالب ) ١( الالعضوية الكيمياء  -

  .صف معلم ثالثة سنة– الفرات بجامعة  التربية كلية في والكيمياء الفيزياء في مفاھيم  -

  :عمان سلطنة في  -٢

  . بصاللة التربية كلية كيمياء/ األولىة السن لطالب)  ١( امة كيمياءع  -

  . بصاللة التربية كلية كيمياء/ األولى السنة لطالب)  ٢( عامة كيمياء  -

  . بصاللة التربية كلية كيمياء / األولى السنة لطالب)  ٣( عامة كيمياء  -

  . بصاللة  التربية كلية كيمياء/ األولى السنة لطالب)  ٤( عامة كيمياء  -

  .بصاللة التربية كلية كيمياء/ الثانية السنة لطالب) ١( عضوية ال كيمياء  -

  .بصاللة التربية كلية كيمياء / الثانية السنة لطالب) ٢( عضوية الء  كيميا  -

  .بصاللة التربية كلية كيمياء/ الثالثة السنة لطالب) ٣( عضوية ال كيمياء  -

  بصاللة التربية كلية كيمياء/ الرابعة السنة لطالب) ١( تطبيقية كيمياء  -

  بصاللة التربية كلية كيمياء/ الرابعة السنة لطالب) ٢( تطبيقية كيمياء  -

  :  اللغاتودرجةإتقانھا
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