
 عهميخانضيري ان

 

 

 

 

        احمذ حبمذ جُيذ:    ـم ـــــــــاالصــ

 1176\3\11:   ربريخ انميـالد 

 مززَج انحبنخ انزَجيخ :  

  اثىبن  عـــــذد األَالد  :

  مضهم :  انذيـــــــــــبوخ

          خصيذنفي اندكزُراي    : صــانزـخـص

 في كهيً انصيذنً جبمعً ثغذاد  مذرس:     ً ــــــانُظيف

     مذرس  انذرجخ انعهميخ :

           في كهيخ انصيذنخ /جبمعخ ثغذاد  زذريضيًضمه انٍيئً ان:    عىُان انعمم

        07101327551 : انٍبرف انىقبل

       ahmedataimish76@yahoo.co.uk االنكزرَوي :انجريذ 

 انمؤٌالد انعهميخ  : 

 
 انرارٌخ انكهٍـــح  انجايؼح انؼهًٍحانذرجح 

 ثكبنُريُس

 
 1999 انصٍذنّ تغذاد

 تغذاد انمبجضزير

 

 2006 انصٍذنّ
 يانذكزُرا

 
 2016 انصٍذنّ تغذاد



 انزذرج انُظيفي .

 ثبنثبً : انزذريش انجبمعي . 

 انى -يٍ انفررج   انجايؼح )انًؼٓذ / انكهٍح(  انجٓح خ

 ٔنحذ االٌ 2006يٍ  تغذاد كهٍح انصٍذنح  1

كهٍح انٍريٕك نهصٍذنح/ األْهٍح   2

)ذذرٌص يادج انطًٕو/يخرثر نطهثح 

 انًرحهح انخايطح(

-------- 2010- 2012 

 كهٍح انصٍذنح/ االْهٍح 3

)ذذرٌص يادج انفطهجح انًرحهح 

 انصاٍَح( 

 2016-2015 اصٕل انذٌٍ

4    5    6    7    8     

 

 

 انى –انفررج يٍ  انجٓح انٕظٍفح خ

 9/2000ــ9/1999 ٔزارِ انصحّ ذذرض غثً 1

 2006- 2000 كهٍّ انصٍذنّ/جايؼّ تغذاد فً كهٍّ انصٍذنّ يؼٍذ 2

 2010-2006 كهٍّ انصٍذنّ/جايؼّ تغذاد يذرش يطاػذ 3

 نحذ االٌ -2010 كهٍّ انصٍذنّ/جايؼّ تغذاد يذرش  4

 2013-2009 كهٍّ انصٍذنّ/جايؼّ تغذاد فرع االدٌٔح ٔانطًٕو  يقرر 5



 انمقرراد انذراصيخ انزّ قمذ ثزذريضٍب.

 

 انضىـــــخ انمـــــبدح انقضـــم د

/انكٕرش ًيخرثر فاريا كٕنٕج أدٌٔح ٔ ضًٕو 1

 األٔل/انًرحهح انراتؼح

2006 

يخرثر ضًٕو/انكٕرش انصاًَ/انًرحهح  أدٌٔح ٔ ضًٕو 2

 انراتؼح

2006  

/انكٕرش ًيخرثر فاريا كٕنٕج أدٌٔح ٔ ضًٕو 3

 األٔل/انًرحهح انراتؼح

2007 

يخرثر ضًٕو/انكٕرش انصاًَ/انًرحهح  أدٌٔح ٔ ضًٕو 4

 انراتؼح

2007 

/انكٕرش ًيخرثر فاريا كٕنٕج أدٌٔح ٔ ضًٕو 5

 األٔل/انًرحهح انراتؼح

2008 

يخرثر ضًٕو/انكٕرش انصاًَ/انًرحهح  أدٌٔح ٔ ضًٕو 6

 انراتؼح

2008 

ضًٕو/انكٕرش األٔل/انًرحهح يخرثر  أدٌٔح ٔ ضًٕو 7

 حانخايط

 

2009 

يخرثر ضًٕو/انكٕرش انصاًَ/انًرحهح  أدٌٔح ٔ ضًٕو 8

 انراتؼح

2009 

يخرثر ضًٕو/انكٕرش األٔل/انًرحهح  أدٌٔح ٔ ضًٕو 9

 حانخايط

 

2010-2016 

ػهى انطًٕو َظري نطهثّ انًرحهح انراتؼّ+  أدٌٔح ٔ ضًٕو 10

ػهى انفطهجح َظري نطهثح انًرحهح 

انصاٍَح+ػهى انطًٕو َظري نطهثح انًرحهح 

 انخايطح

 ٔنحذ االٌ 2016

 = = = = = ػهى انطًٕو يرقذو نطهثح انذتهٕو انؼانً  أدٌٔح ٔ ضًٕو 

 

 

 

 

 

 

 

 



 :االطبريح َ انرصبئم  انزي أشرف عهيٍب

 انضىــخ مـــانقض رصبنخان األطرَحخ  أَ  اصم د

 2016 ٔانطًٕوفرع االدٌٔح  (ضارج زاْرتحس دتهٕو ) 5

 2016 ========== (جًال تحس دتهٕو )احًذ 8

 

 
 

 

 انزي شبرك فيٍب.انعهميخ َانىذَاد صبدصبً: انمؤرمراد  

 وُع انمشبركخ  مكبن أوعقبدٌب انضىــخ  انعىُان  د

) ثحث / ثُصزر 

 حضُر(

 حعٕر فُذق تاتم 2005 يؤذًر َقاتح انصٍادنح 1

2     

3     

4     

5     

6     

7     

 
 
 
 

أَ : انمشرَعبد انجحثيخ فّ مجبل انزخصص نخذمخ انجيئخ َانمجزمع صبثعب 

 . رطُير انزعهيم

 

 انضىخ محم انىشر أصم انجحث د

ذاشٍر انثُفٕذاًٌٍٍ فً حًاٌح االراَة  1

انًخرثرٌح يٍ ذاشٍر انططثالذٍٍ فً احذاز 

 انفشم انكهٕي

انؼرتٍح نهؼهٕو انًجهح 

 انصٍذنٍح
2008 



ذاشٍر انطٍهٍثٍٍٍُ فً خفط انعغػ انذاخهً  2

 نهؼٍٍ يقارَح تًادج انثٍراكطٕنٕل فً األراَة

انًجهح انؼراقٍح نهؼهٕو 

 انصٍذالٍَح

كإٌَ األٔل 

2007-16-(2) 

دراسة األثر المحصن للميالتونين  3

ضد الركود الصفراوي المحرض 

 بالكلوربرومازين في الفئران

 

انؼرتٍح نهؼهٕو يجهح 

يجهح اذحاد -انصٍذنٍح

انجايؼاخ انؼرتٍح, انًجهذ 

 انصانس, انؼذد انصاًَ

ربيع 

االول 

7241-

نيسان 

)ابريل( 

4222 

فؼانٍح انًطرخهص انًائً نهشاي األخعر  4 

(Camellia sinesis فً حًاٌح كثذ )

 انجرراٌ انًخرثرٌح يٍ انًصٕذركطٍد.

 

انًجهح انؼراقٍح نهؼهٕو 

 انصٍذالٍَح

2008-2009 

 نهؼهٕو انصٍذالٍَح

دراضح انرأشٍر انًحرًم نهًطرخهص انًائً  5

نهشاي األخعر كًعاد نالنرٓاب ظذ 

االنرٓاب انحاد انًطرحذز تثٍاض انثٍط 

 فً انجرراٌ.

انًجهح انؼراقٍح نهؼهٕو 

 /انصٍذالٍَح 

2009-2010 

اَسٌى انفٕضفٕداي اضررٌس كٓذف جسئ  6

فً ػالض ضرغاٌ انقٕنٌٕ انًطرقٍى 

انًطرحذز فً انجرراٌ: دراضح يقارَح 

 يغ األدٌٔح انشائؼح نؼالض انطرغاٌ
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 َ شٍبداد انزقذير. عبشراً: كزت انشكر ، انجُائز  

كزبة انشكر أَ انجبئزح أَ شٍبدح  د

 انزقذير

 انضىخ انجٍخ انمبوحخ

1    

2    

3    

4    

 2009 انطٍذ ػًٍذ كهٍح انصٍذنح كراب شكر 5

 

 .انكزت انمؤنفخ أَ انمزرجمخ: حبدِ عشر 

 صىخ انىشر أصم انكزبة د

  ال ٌٕجذ 1

2   

3   

4   

5   

6   

 
 

 

 

 


