انغْشه انزارْو

االعــــــــــــى  :اًّبٌ ثكش حبصو اعًبعْم انخضْشُ
ربسّخ انًْـالد 9969/2/22 :
الصىسح

انحبنخ انضًجْخ  :غْش يزضًجخ
عـــــذد األًالد / :
انذّـــــــــــبنخ  :يغهًخ
انزـخـصــص

 :صْذنخ  /صْذالنْبد

انٌظْفــــــو

 :رذسّغْخ

:

انذسجخ انعهًْخ  :اعزبر يغبعذ
عنٌاٌ انعًم  :فشع انصْذالنْبد  /كهْخ انصْذنخ  /جبيعخ ثغذاد
ىبرف انعًم :
انيبرف اننقبل :

انجشّذ إالنكزشًنِ emanalkhedairy@yahoo.com :أًالً  :انًؤىالد انعهًْخ .
الذسرخ الؼلوٍخ

الزبهؼخ

الكلٍـــخ

التبسٌخ

ثكبنٌسٌّط

ثغذاد

الصٍذلخ

1991

انًبجغزْش

ثغذاد

الصٍذلخ

1996

انذكزٌساه

/

/

/

أخشٍ

/

/

/

د

الىظٍفخ

الزهخ

الفتشح هي  -الى

1

صٍذالًٍخ هتذسثخ

2

صٍذالًٍخ فً هختجشاد الصٍذالًٍبد كلٍخ الصٍذلخ  /ربهؼخ ثغذاد

3

كلٍخ الصٍذلخ  /ربهؼخ ثغذاد

تذسسٍخ فً فشع الصٍذالًٍبد

دائشح هذٌٌخ الطت/م.الوٌصىسالتؼلٍوً

1992 -1991
1993 -1992
 -1996لحذ اَى

4
5
6
ثبنْب ً  :انزذسج انٌظْفِ .

ثبنثب ً  :انزذسّظ انجبيعِ .
د
1

الزهخ (الوؼهذ  /الكلٍخ)
كلٍخ الصٍذلخ

الزبهؼخ
ربهؼخ ثغذاد

2
3
4
5
6
7
8

ساثعب ً  :انًقشساد انذساعْخ انزَ قًذ ثزذسّغيب.

الفتشح هي  -الى
 – 1996لحذ اَى

د

انقغـــى

انًـــــبدح

انغنـــــخ

1

الصٍذالًٍبد

صٍذلخ حٍبتٍخ  /الوبدح الؼولً

1997-1996

2

الصٍذالًٍبد

حسبثبد صٍذالًٍخ  /الوبدح الؼولً

1997-1996

3

الصٍذالًٍبد

صٍذلخ فٍضٌبوٌخ  /الوبدح الؼولً

1998 -1997

4

الصٍذالًٍبد

صٍذلخ تكٌىلىرٍخ  /الوبدح الؼولً

1999 - 1998

5

الصٍذالًٍبد

صٍذلخ فٍضٌبوٌخ  /الوبدح الؼولً

2005 - 1999

6

الصٍذالًٍبد

صٍذلخ تكٌىلىرٍخ  /الوبدح الٌظشي

2006 – 2005

7

الصٍذالًٍبد

صٍذلخ فٍضٌبوٌخ  /الوبدح الٌظشي

2012 – 2006

8

الصٍذالًٍبد

صٍذلخ تكٌىلىرٍخ  /الوبدح الٌظشي

2013 -2012

9

الصٍذالًٍبد

صٍذلخ فٍضٌبوٌخ  /الوبدح الٌظشي

2014-2013

10

الصٍذالًٍبد

تصوٍن دواء  /دثلىم ػبلً

2014-2013

11

الصٍذالًٍبد

صٍذلخ فٍضٌبوٌخ  /الوبدح الٌظشي

2015 -2014

12

الصٍذالًٍبد

تكٌلىرٍخ االكشكب الذوائٍخ  /دثلىم ػبلً

2015 -2014

13

الصٍذالًٍبد

تصوٍن دواء /دثلىم ػبلً

2015 – 2014

14

الصٍذالًٍبد

الوستحضشاد الوؼقوخ /دثلىم ػبلً

2015 - 2014

15

الصٍذالًٍبد

صٍذلخ فٍضٌبوٌخ  /الوبدح الٌظشي

2016 - 2015

16

الصٍذالًٍبد

تكٌلىرٍخ الكشكب الذوائٍخ  /دثلىم ػبلً

2016 - 2015

17

الصٍذالًٍبد

تصوٍن دواء /دثلىم ػبلً

2016 - 2015

خبيغبً ( :االطبسّح  ،انشعبئم ) انزِ أششف عهْيب:
د

اعى األطشًحخ أً انشعبنخ

انغنــخ

انقغـــى

1

تحضٍش تحبهٍل سبئلخ هىضؼٍخ
التحى الى هالم للٌبثشوكسٍي  /سسبلخ هبرستٍش

الصٍذالًٍبد

2007-2006

2

دساسخ الؼىاهل الوؤحشح ػلى تحشس حبًً اوكسٍذ
الكشثىى هي
اللجىسبد الششرٍخ الفىاسح  /سسبلخ دثلىم ػبلً

الصٍذالًٍبد

2008 -2007

3

خبسد الزسن لكشاد الالفىتذٌي
تصوٍن¸وتقٍٍن
هبرستٍش
سسبلخ
الطبفٍخ /سسبلخ هبرستٍش

الصٍذالًٍبد

2016 -2015

دساسخ ػي ثؼض الؼىاهل التً تؤحش ػلى تحضٍش
حجىة اللىساتذٌي راد االطالق الفىصسي /سسبلخ
دثلىم ػبلً

الصٍذالًٍبد

2016 - 2015

عبدعبً :انًؤرًشاد ًاننذًاد انعهًْخ انزِ شبسك فْيب.
د

انعنٌاٌ

انغنــخ

يكبٌ أنعقبدىب

نٌع انًشبسكخ

1

الوؤتوش السٌىي لٌقبثخ الصٍبدلخ

1996

ًقبثخ الصٍبدلخ  /الؼشاق

القبء ثحج

2

الوؤتوش السٌىي لٌقبثخ الصٍبدلخ

1997

ًقبثخ الصٍبدلخ  /الؼشاق

القبء ثحج

3

الوؤتوش السٌىي لٌقبثخ الصٍبدلخ

1999

ًقبثخ الصٍبدلخ  /الؼشاق

القبء ثحج
حضٌس)

4

الوؤتوشالؼلوً والوهًٌ الخبًً
ػشش لٌقبثخ الصٍبدلخ

2005

ًقبثخ الصٍبدلخ  /الؼشاق

حضىس

5

الوؤتوشالؼلوً والوهًٌ الخبلج
ػشش لٌقبثخ الصٍبدلخ

2008

ًقبثخ الصٍبدلخ  /الؼشاق

حضىس

6

الوؤتوش الؼلوً السبثغ لكلٍخ
الصٍذلخ

2008

كلٍخ الصٍذلخ /ربهؼخ
ثغذاد  /الؼشاق

حضىس

7

الٍىم الؼلوً للكلٍخ

2009

كلٍخ الصٍذلخ /ربهؼخ
ثغذاد  /الؼشاق

حضىس /هقشس
رلسخ

( ثحث  /ثٌعزش

8

الوؤتوش الؼلوً الخبهي لكلٍخ
الصٍذلخ  /الٍىثٍل الوبسً للكلٍخ
2011
هؤتوش هذٌٌخ الطت

10

هؤتوش هذٌٌخ الطت وكلٍخ الطت 2012
الوشتشك
2013
الوؤتوشالؼلوً الشاثغ ػشش
لٌقبثخ صٍبدلخ الؼشاق
2013
الوؤتوش الؼلوً الخبًً لكلٍخ
الصٍذلخ  /الزبهؼخ الوستٌصشٌخ
2013
هؤتوش هذٌٌخ الطت

14

2014

الٌذوح الؼلوٍخ الخبًٍخ لفشع
الصٍذلخ السشٌشٌخ  /الخبًً لكلٍخ
الزبهؼخ
الصٍذلخ /
الوستٌصشٌخ 2015
الخبصخ ثفشع
الؼلوٍخ
الٌذوح
الصٍذالًٍبد /اًظوخ اػطبء
الذواء
2015
وسكشخ ػول ػي كٍفٍخ كتبثخ
وتحشٌش هحضش هزلس الكلٍخ

17

الٌذوح الؼلوٍخ لفشع الصٍذلخ
السشٌشٌخ /التشوٌذ الذوائً فً
الؼشاقً ..ظشح ػلوٍخ وقبًىًٍخ
واخالقٍخ
الٌذوح الؼلوٍخ لفشع الصٍذلخ
السشٌشٌخ /االستخذام غٍش
الوٌطقً للذواء

19

الوؤتوش الؼلوً االو لطلجخ
الذساسبد الؼلٍب

9

11
12
13

15
16

18

2011

حضىس

كلٍخ الصٍذلخ /ربهؼخ
ثغذاد  /الؼشاق
دائشح هذٌٌخ الطت  /ثغذاد /حضىس
الؼشاق
دائشح هذٌٌخ الطت ثغذاد /حضىس
الؼشاق
القبء ثحج
ًقبثخ الصٍبدلخ  /الؼشاق
كلٍخ الصٍذلخ  /الزبهؼخ
الوستٌصشٌخ /الؼشاق
دائشح هذٌٌخ الطت ثغذاد/
الؼشاق
كلٍخ الصٍذلخ  /الزبهؼخ
الوستٌصشٌخ /الؼشاق
كلٍخ الصٍذلخ  /ربهؼخ
ثغذاد  /الؼشاق

حضىس
حضىس
القبء هحبضشح

ربهؼخ ثغذاد  /الؼشاق

حضىس

2015

كلٍخ الصٍذلخ  /ربهؼخ
ثغذاد  /الؼشاق

حضىس

2016

كلٍخ الصٍذلخ  /ربهؼخ
ثغذاد  /الؼشاق

حضىس

2016

كلٍخ الصٍذلخ  /ربهؼخ
ثغذاد  /الؼشاق حضىس

حضىس

عبثعب  :األنشطخ انعهًْخ االخشٍ .
داخم انكهْخ
الٌىرذ

حضىس

خبسج انكهْخ
الٌىرذ

ثبينب :انًششًعبد انجحثْخ فَ يجبل انزخصص نخذيخ انجْئخ ًانًجزًع أً رطٌّش
انزعهْى .
د

يحم اننشش

أعى انجحث

الوزلخ الؼشاقٍخ للؼلىم
الصٍذالًٍخ :9 ،1998

9

تصٌٍغ كلىسٌذ الجىتبسٍىم كزشػخ دوائٍخ ثطٍئخ
التحشس

2

دساسخ هقبسًخ للتىافش الحٍىي وحشكٍخ الذواء ثٍي
حجىة كلىسٌذ الجىتبسٍىم الجطٍئخ التحشسالوصٌؼخ
تزشٌجٍب وحجىة كلىسٌذ الجىتبسٍىم لششكخ صٌوب

52 -45

3

تحشٌش ػقبس صىدٌىم داٌكلىفٌٍبك هي قىاػذ لجىسبد
هختلفخ هقبسًخ ثلجىسبد الفىلتبسٌي لششكخ كبٌكً

هزلخ اثي الهٍخن للؼلىم
الصشفخ والتطجٍقٍخ

4

دساسخ خبسد الزسن لتحشس الذواء هي الكجسىالد
والحجىة الحبوٌخ ػلى حجٍجبد هغلفخ هؼىٌب
والوحضشح ثبلطشٌقخ الشطجخ

53-49 : )1(15

5

 .تصٌٍغ و تقٍٍن خبسد الزسن للتحبهٍل السبئلخ
الوىضؼٍخ التحى الى هالم للٌبثشوكسٍي

الوزلخ الؼشاقٍخ للؼلىم
الصٍذالًٍخ ،2008

6

تحضٍش كجسى هحىس االطالق لؼقبس الذلتٍبصٌن
كلىسهٍذساد كوؼقذ ثىاسطخ التجبد االٌىًً هغ
الشاتٌذ

7

تأحٍش الوىاد الوضبفخ ػلى روثبًٍخ وتحشس دواء
الجٍشوكسٍكبم هي الكجسىالد الزٍالتٌٍٍخ الصلجخ

انغنخ
1998

44-31

الوزلخ الؼشاقٍخ للؼلىم
الصٍذالًٍخ :9 ،1998

1998
2002

4(15 ،2002أ)54-45 :

الوزلخ الؼشاقٍخ للؼلىم
الصٍذالًٍخ ،2006

2006

2008

38-31:)1(17

8

د

دساسخ الؼىاهل الوؤحشح ػلى تحضٍش وتقٍٍن خبسد
الزسن لتحبهٍل هٍذسوكلىسٌذ الجشوثشاًىلى الالصقخ
هخبطٍب

الوزلخ الؼشاقٍخ للصٍذلخ
-17 :)2(، 11 ،2011
26
الوزلخ الؼشاقٍخ للؼلىم
الصٍذالًٍخ ،2012
122-117:)1( 21
هزلخ كشثالء للؼلىم
الصٍذالًٍخ :5 ،2013
15 -1

2011
2012

2013

ربععب :عضٌّخ انيْئبد انعهًْخ انًحهْخ ًانذًنْخ .
 ػضىح فً سكشتبسٌخ الوزلخ الؼشاقٍخ للؼلىم الصٍذالًٍخ  /كلٍخ الصٍذلخ  /ربهؼخ ثغذاد
هٌز ػبم  2005ولحذ اَى

 هذٌش وحذح الوزلخ الؼشاقٍخ للؼلىم الصٍذالًٍخ  /كلٍخ الصٍذلخ  /ربهؼخ ثغذاد 2015
ولحذ االى

عبششاً :كزت انشكش  ،انجٌائض ً شيبداد انزقذّش.
د

كزبة انشكش أً انجبئضح أً شيبدح

1

ػششوى كتبة كشكش

انغنخ

انجيخ انًبنحخ
ػوٍذ كلٍخ الصٍذلخ  /ربهؼخ ثغذاد

2014 - 1996

2

كتبثٍي كشكش

ربهؼخ ثغذاد  /سئٍس الزبهؼخ

 2000و 2001

3

كتبة كشكش

ًفبثخ صٍبدلخ الؼشاق

2013

ًقبثخ الصٍبدلخ

1996

5

حالث كشهبداد تقذٌشٌخ

ًقبثخ الصٍبدلخ

6

كشهبدتٍي تقذٌشٌتٍي

ػوبدح كلٍخ الصٍذلخ  /ربهؼخ ثغذاد

 1996و1997و
1999
 2008و 2009

7

كتبة كشكش وتقذٌش

ػوٍذ كلٍخ الصٍذلخ  /ربهؼخ ثغذاد

2014

8

كتبة كشكش وتقذٌش

ػوٍذ كلٍخ الصٍذلخ  /ربهؼخ ثغذاد

2016

9

كتبة كشكش وتقذٌش

سئٍس ربهؼخ ثغذاد

2016

10

كتبة كشكش وتقذٌش

هكتت سئٍس الىصساء

2016

انزقذّش

 4ربئضح ام الوؼبسك للجحىث الصٍذالًٍخ

حبدٍ عشش :انكزت انًؤنفخ أً انًزشجًخ.
د
1

أعى انكزبة
الٌىرذ

2

ثبنِ عشش :انهغــبد .

عنخ اننشش




اللغخ الؼشثٍخ
اللغخ االًكلٍضٌخ

هلحىظخ ٌ :تن تسلٍن ًسخخ ػلى CD

