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 :انًؤهالث انعهًٍت 

 انًؤهم د
انتخصص 

 انؼبو

انتخصص 

 انذليك
 تبريخ انحصىل انجهخ

-  فيشيبء ثكبنىريىص 1
كهيخ  -طزاثهضجبيؼخ 

 انؼهىو وانتزثيخ
 و1998

 فيشيبء يبجظتيز 2
فيشيبء 

 ثىنيًزاد

كهيخ  -جبيؼخ طزاثهض

 انؼهىو
 و2013

 

 : واإلدارٌتانًُاصب انعهًٍت  

 انفترة انزيٍُت يكاٌ انعًم انىظٍفت ث

1 
رئيض لظى انًؼبيزح وانميبطبد 

 ثًكتت يزالجخ انجىدح

انًزكشي انجهبس  -يزكش اثٍ انهيثى نهصُبػبد

 نهجحىث االنكتزوَيخ
 و2000-2012

2 
رئيض يكتت يزالجخ انجىدح 

 انًكهف

انجهبس انًزكشي  -يزكش اثٍ انهيثى نهصُبػبد

 نهجحىث االنكتزوَيخ
و حتى 2003يٍ سُت 

 و2002

3 
رئيض لظى انهُذطخ 

 االنكتزوَيخ واالتصبالد
 2012 طزاثهض/ انًؼهذ انؼبني نهًهٍ انهُذطيخ 

 2012- 2012 جبيؼخ طزاثهض –كهيخ انتزثيخ لصز ثٍ غشيز  انفيشيبءرئيض لظى  4
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 2012- 2012 جبيؼخ طزاثهض –كهيخ انتزثيخ لصز ثٍ غشيز  وكيم انكهيخ نهشؤوٌ انؼهًيخ  5

6 
يذيز يكتت شؤوٌ أػضبء 

 هيئخ انتذريض
 2/2020-12/2012 جبيؼخ طزاثهض -كهيخ انتزثيخ طزاثهض

 كهيخ انتزثيخ طزاثهض  -لظى انفيشيبء انذراطخ وااليتحبَبد  يُظك  7
2020- 2021 

 

8  
يظؤول اول ثًُظىيخ 

 انذراطخ وااليتحبَبد
  2021 كهيخ انتزثيخ طزاثهض

9   
يُظك انجحىث واالطتشبراد 

 وانتذريت
 2021-2020 كهيخ انتزثيخ طزاثهض –لظى انفيشيبء 

 2022  وىهؼكهيخ ان –لظى انفيشيبء  ءادالا ىييمتو حدىجنا كظُي 10

 

 خبراث انتذرٌس 

 كهٍت انهُذست انقرِ بىنهً - جايعت انًرقب 

، 2013و انفيشيبء انًؼًهيخ أػىاو ( كهزثيخ ويغُبطيظيخ )  IIتذريض يبدح طجيؼخ  -

 .و2014

  قسى انهُذست االنكتروٍَت –طرابهس/ انًعهذ انعانً نهًهٍ انهُذسٍت 

 :تذريض انًىاد انتخصصيخ انتبنيخ  -

 .و2015، 2014أػىاو أجهشح وليبطبد  –َظزيخ كهزويغُبطيظيخ  –أطض انكتزوَيخ 

 كهٍت انتربٍت طرابهس -كهٍت  انتربٍت قصر بٍ غشٍر 

 :تذريض انًىاد انتخصصيخ اآلتيخ  -

فيشيبء  –انفيشيبء االنكتزوَيخ  – انؼبيخ انكهزثيخ –انفيشيبء انُىويخ  –انفيشيبء انذريخ وانحذيثخ 

يؼًم انفيشيبء  -يؼًم انجصزيبد – 3ييكبَيكب -2ييكبَيكب  -أشجبِ انًىصالد –انحبنخ انصهجخ 

 .انُظزيخ انكهزويغُبطيظيخ -فيشيبء انجصزيبد  –يؼًم فيشيبء انجىايذ   -انُىويخ

 وىهعنا تٍهك  

 اآلتيخ  خيبؼناو تذريض انًىاد انتخصصيخ: 

 -خطذُهنا خيهك خجهطن 2 خؼيجط -خطذُهنا خيهك خجهطن خيهًؼًنا ءبيشيفنا – انفيشيبء انذريخ

 .خطذُهنا خيهك خجهطن 2 خؼيجط رزمي كظُي

 :انخبرة فً استخذاو انحاسب اَنً 

 Word-Excel-Power Point-Origin Pro: خجزح يًتبسح في  -
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 :وانهجاٌ ورش انعًموانًؤتًراث  

يزكش  -ػضى انهجُخ انتحضيزيخ نهًؤتًز انؼهًي انثبَي نكهيخ انتزثيخ لصز ثٍ غشيز -

يتطهباث انتحىل انتربىي نكهٍاث " انجحىث واالطتشبراد وانتذريت ثجبيؼخ طزاثهض

 و2021 أغظطض 26-25في انفتزح " انتربٍت فً ظم تحذٌاث تكُىنىجٍا انًعرفت

-18 -" انتطبٍقاث وانىقاٌت ...ُتٌانًؤاألشعت " ػًم ثؼُىاٌ حضىر ورشخ  -

 .انطبلخ انذريخ ثًؤطظخوانتذريت  اإلشؼبػيختُظيى يزكش انميبطبد  -2019َىفًجز

ثجبيؼخ طزاثهض وفك لزار انظيذ دنيم يىحذ نكهيبد انتزثيخ  إلػذادػضى انهجُخ انزئيظيخ  -

 .2019نظُخ ( 151)رئيض جبيؼخ طزاثهض رلى 

-و، كهيخ انهُذطخ28/09/2005-26انفتزح يٍ  انًؤتًز انؼزثي انزاثغ نؼهىو انًىاد في -

 .جبيؼخ طزاثهض

 -طزاثهض نإلدارحانًؼهذ انمىيي  –نهًهُذطيٍ وانفُييٍ  اإلداريخدورح تًُيخ انًهبراد  -

 .و2003

 :األبحاث انًُشىرة

1- Optical parameters of polyvinyl alcohol - molybdenum oxide 

composite films, Mohamed A. Hamza
 
and Abduelmajid K. Najjar

 
 , 

Physical Sciences (NWSAPS), 3A0085, 2018; 13(4): 46-54.   
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  عُىاٌ  رسانت انًاجستٍر

 Effect of the Ultraviolet irradiation on some optical and electrical 

properties of Polyvinyl alcohol-Molybdenum oxide and Cellulose 

acetate-Molybdenum oxide films 

 ( 2013)لظى انفيشيبء   –كهيخ انؼهىو  –جبيؼخ طزاثهض 

 


