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 ممخص الديرة الذاتية والنذاط العممي
 لمدكتهرة هاجر ناصر

  جامعة تذرين -هيئة التدريس في كمية العمهم قدم الكيمياء  عضه
 

                               ىاجخ نرخ ناصخ االسم الثالثي :
          الالذقية . 31/3/3591اليشادي  مكان وتاريخ الوالدة :

  3513 القدم في الوظيفة :
 . أستاذ المرتبة الحالية :

 3591- 511724333رقم الهاتف :
 المهام اإلدارية : 

-1-13حتى 2339-1-13)  السعيج العالي لبحؾث البيئة –رئيذ قدؼ الكيسياء البيئية 
2335) 

 ( 2339-3-3حتى  2334-3-3جامعة تذخيؽ ) –رئيذ وحجة نقابية 
 :  المؤهالت العلمية

 جامعة تذخيؽ.– 3513في العمـؾ الفيديائية والكيسيائية  إجازة -3
 جامعة تذخيؽ. – 3512دبمـؾ كيسياء عامة  -2

 . 3515دكتؾراه في الكيسياء التحميمية  -1

 . 3553 اإليفادمعيج عائج مؽ  -7

 .  3553مجرسة متسخنة  -9

 .  3551مجرسة متفخغة متأصمة  -9

 . 3554مداعج  أستاذ -4

 .مخزيبؾرغ  –ألسانيا  بلد الدراسة :
  ألسانيا  –مخزيبؾرغ  –السعيج العالي التقشي  الجامعة التي حصلت فيها على الدكتوراه :

 كيسياء تحميمية. االختصاص العام :

 تحميل كيخبائي . االختصاص الدقيق :
كيسيائية لحخكة ايؾنات مشتقاة عمى الدظح الفاصل بيؽ وسظيؽ ال دراسة الكتخو  : األطروحةعنوان  
   عزؾي -ؽ   مائيمستدجي

Elektrochemische untersuchung des durchtritts ausgewaehlter ionen ueber 

die grenzflaeche wasser/ organische loesungsmittel .  

Electrochemical study of selective movenig ionen between tow solvents 

water/ organic . 
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 . 3553العخبية في عاـ  إلى األطخوحةتخجست 
 .  3515 تاريخ الحصول على المؤهل العلمي :

 .  25/9/3553 تاريخ التعيين في عضوية الهيئة التدريسية :
 .  13/9/3552 : التأصيلتاريخ  

المغة  -(  إتقاف كامل )األلسانيةالمغة  -المغة العخبية )إتقاف كامل (   التي أتقنها :  األجنبيةاللغات  
 المغة الفخندية )مقبؾؿ(  -( إتقافاإلنكميدية )

 الخبرات المهنية :
 .جسعية الخوابي الخزخاء البيئية رئيذنائبة 

 .في جامعة تذخيؽ كمية العمؾـ البيئي خبيخة استذارية في التحميل الكيخبائي
 : بتأليفهاالكتب الجامعية التي قمت  

 الثالثة  ر.ؼ.ؾ .( : لظالب الدشة 3عسمي الكيسياء تحميمية ) -3
 ء عامة : سشة أولى عمـؾ طبيعية .ياعسمي كيس -2

 . ( لظالب الدشة الثالثة كيسياء تظبيكية3عسمي تحميل آلي ) -1

 كيسياء البيئة نغخي لظالب الدشة الخابعة الكيسياء التظبيكية . -7

 ( لظالب الدشة الثالثة كيسياء التظبيكية .3نغخي تحميل آلي ) -9

 ا :التي قمت بتدريسه  المواد
 العاـ الجراسي الكمية الدشة الجراسية السقخر

 1996-1992 صيدلة الثالثة كيمياء التحليل اآللي

 2119-2112 صيجلة ماجدتيخ أغحية تقانات تحميمية )كيخبائي(

 2119-2116 كيمياء تطبيقية -علوم  الثالثة (كهربائيتحليل آلي )

 1992-1929 علوم طبيعية -علوم  الثالثة كيمياء تحليلية

 2119-2116 علوم طبيعية -علوم  الثالثة كيمياء تحليلية

 1992-1994 ر.ف.ك -علوم  الثالثة 2كيمياء تحليلية 

 كهربائي تحليل 
دبلوم الدراسات 

 العليا
 1992-1929 كيمياء تحليلية -علوم 

 1994-1929 علوم طبيعية -علوم  االولى كيمياء عامة

 2119-2112 كيمياء تطبيقية -علوم  الرابعة كيمياء بيئية

 2119-2116 كيمياء تحليلية ماجستير سنة أولى تحليل كهربائي

 2111-2112 هندسة طاقة سنة أولى ماجستير خاليا الكتروكيميائية

 2111-2112 طاقات متجددة-هندسة سنة أولى ماجستير نظم المحاليل

 2119-2114 تطبيقيةكيمياء  ماجستير سنة أولى التلوث الكيميائي
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 المحكمة المنشورة ومكان نشرها :   واألبحاثالدراسات  
عبخ الدظح الفاصل بيؽ   ؾـشيسيو كيسيائية لحخكة ايؾف الفخ دراسة الكتخو  ناصخ ,ىاجخ , -3

 . 3515 ألسانيا –عزؾي   مجمة الكيسياء التحميمية  –وسظيؽ المستدجيؽ  مائي 
ذحشة عبخ الدظح الفاصل بيؽ متعجد ال إلكتخوف دراسة الكتخوكيسيائية لحخكة  ,ناصخ ,ىاجخ -2

 .  3515 ألسانيا –مجمة الكيسياء التحميمية  –عزؾي  –مستدجيؽ مائي وسظيؽ ال
حداب الكسؾف الكياسي الكتخود الفزة في السحيبات العزؾية مؽ خالؿ  , ناصخ ,ىاجخ -1

 ألسانيا – 3515مجمة الكيسياء التحميمية  –حداب انتالبية التؾزع الكياسية 
دراسة تجخيبية لتدخب السمؾثات الدامة لذبكة السجاري الرحية في الالذقية  , ناصخ ,ىاجخ -7
 .3557جامعة تذخيؽ لمبحؾث العمسية مجمة  –كمية اليشجسة السجنية  –جامعة تذخيؽ  –
قع الكيفي لبعض العشاصخ استقراء الؾا ,الذحشة دمحم ,صييؾني خميل , ناصخ ,ىاجخ -9

الداحل الدؾري باستخجاـ تقانة البالزما السقخونة حديًا  السعجنية الثقيمة في الخواسب البحخية عمى
AES-ICP –  والشذخ في مجمة جامعة  األردنيةسؾريا جامعة تذخيؽ بالتعاوف مع الجامعة

 . 3559تذخيؽ  لمبحؾث العمسية 
لبعض العشاصخ السعجنية ر د تحجيج الش صييؾني خميل ,  الذحشة دمحم , , ناصخ ,ىاجخ -9

-AESالبحخية عمى الداحل الدؾري باستخجاـ تقانة البالزما السقخونة حديًا الثقيمة في الخواسب 

ICP – والشذخ في مجمة جامعة تذخيؽ  األردنيةجامعة تذخيؽ بالتعاوف مع الجامعة  سؾريا
 . 3559لمبحؾث العمسية 

تحجيج التمؾث بالخصاص في نبات األوكاليبتؾس الشاتج عؽ  اليقة سخحاف, ,ناصخ ,ىاجخ -4
 . 3557العمؼ الخابع والثالثؾف  أسبؾععؾادـ الديارات في 

دراسة طبقات فؾسفات التؾتياء الستذكمة عمى الدظؾح السعجنية  كمدية أحسج, , ناصخ ,ىاجخ -1
 .3559 لمتآكلؤتسخ الخامذ الس –كجاندػ  –بؾلؾنيا  –الفؾالذية مغظاة  بالتؾتياء 

 -ت البحخية وكيفية الؾقاية مشيا السيكانيكي لمسشذأ التآكل, ,كمدية أحسج ناصخ ,ىاجخ -5
 . 3559 لمتآكل  السؤتسخ –كجاندػ  –بؾلؾنيا 

دراسة التمؾث الشاتج عؽ السحظات الحخارية وشخكات الشفط وأثخه عمى ,  ناصخ ,ىاجخ -33
 .  3554دمذق  –والشبات بالتعاوف مع الييئة العسة لالستذعار عؽ بعج  التخبة
 واألعذابالحخاجية  األشجاراستخالص بعج أنؾاع الديؾت العظخية مؽ  ,ناصخ ,ىاجخ -33

جسيؾرية بالتعاوف مع   G.C-MS    السؾجؾدة عمى الداحل الدؾري ودراستيا تحميميا  البخية
 .  3555االتحادية  ألسانيا
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دراسة تحميمية لتأثيخ طخيقة الترشيع عمى تخكيد بعض العشاصخ الثقيمة  ,ناصخ ,ىاجخ -32
  2333عمى التبغ الدؾري . السؤتسخ الكيسيائي العخبي الخامذ عذخ حسص جامعة البعث 

تأثيخ محتؾى التبغ الدؾري مؽ العشاصخ الثقيمة الدامة عمى  ,قبذ ىشاء, ناصخ ,ىاجخ -31
 2335االوؿ لمعمـؾ الظبية و البيئية الجامعة العخبية الجولية غباغب صحة االنداف .السؤتسخ 

اختيار الذخوط السثمى لتحجيج الدرنيخ في األوساط , خيخبػ رزاف , ناصخ ,ىاجخ – 37
لعاـ  19السختمظة ) ماء _ كحؾؿ ( بظخيقة السعايخة الكسؾنية . مجمة جامعة البعث بالسجمج 

2337 
تأثيخ ندبة الؾسط ) ماء _ كحؾؿ ( عمى تحجيج الدرنيخ , خيخبػ رزاف , ناصخ ,ىاجخ – 39

 2337مجمة جامعة تذخيؽ  بظخيقة السعايخة الكسؾنية اآللية .
( IIIتقييؼ طخيقة السعايخة الكسؾنية لتعييؽ تخكيد الدرنيخ ), خيخبػ رزاف , ناصخ ,ىاجخ -39

ظيافية االمتراص الحري . في سمدمة في األوساط السائية والسختمظة بالسقارنة مع طخيقة م
 2337العمـؾ األساسية مؽ مجمة جامع تذخيؽ لمبحؾث والجراسات العمسية 

اختيار الذخوط السثمى لتحجيج الدرنيخ في األوساط السائية , خيخبػ رزاف , ناصخ ,ىاجخ – 34
حؾث والجراسات طخيقة السعايخة الكسؾنية . في سمدمة العمـؾ األساسية مؽ مجمة جامع تذخيؽ لمب

 2331العمسية 
31 – Nasser ,Hajar  ,Kheir-Bek Razan ,Determination of Arsenic (As) In 

Some Environmental Samples Utilizing Potentiometric Titration : Under 

Modified Analytical and Technical Conditions .Journal of Entomology 

and Zoology Studies Volume 2 Issue 1 Year 2014 Page Number 126-135 
35- Nasser ,Hajar  , A comparative analytical detection of heavy metals 

variations in Syrian tobacco due to manufacturing process . Journal of 

Entomology and Zoology Studies Volume 3 Issue 1 Year 2015 Page 

Number 372-375 

23- Nasser ,Hajar  , Trace element lrvel in nape of neck hair from local 

population Latakia , Syria : link to sex and age factors. Journal of 

Entomology and Zoology Studies Volume 2 Issue 1 Year 2014 Page 

Number 119-125 

( يعتسج IIIترشيع الكتخود ججيج بغذاء  مشتقي أليؾف الالنثانيـؾ ) ,2339ناصخ ,ىاجخ , -23
في سمدمة  ( كسادة فعالة الكتخوكيسيائيا .IIIيـؾ )نعمى معقج بارالجىيج فيشيل ىيجرازوف مع الالنثا

( مؽ مجمة 2015( لعاـ )1( العجد )37( في السجمج )ISSN:2049-3057العمـؾ األساسية )
 والجراسات العمسية .جامعة تذخيؽ لمبحؾث 
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تحجيج بعض العاصخ السعجنية  ,2331ناصخ ,ىاجخ, فاتؽ عالء الجيؽ , سؾسؽ ياسيؽ , -22
ة في مياه الرخؼ الرحي السعالجة في ريف مجنية الالذقية . في سمدمة العمـؾ األساسية الثقيم

 مؽ مجمة جامعة تذخيؽ لمبحؾث والجراسات العمسية .
, دراسة تغيخات تخاكيد بعض 2337سؾسؽ ,ياسيؽ  فاتؽ,  يؽعالء الج ناصخ ,ىاجخ, – 21

في سمدمة العمـؾ األساسية مؽ  األنيؾنات في مياه الرخؼ الرحي السعالجة في ريف الالذقية .
 مجمة جامعة تذخيؽ لمبحؾث والجراسات العمسية .

 , دراسة تغيخات تخاكيد بعض2339سؾسؽ ,ياسيؽ  فاتؽ,  عالء الجيؽ ناصخ ,ىاجخ, -27
في سمدمة العمؾـ  الكاتيؾنات في مياه الرخؼ الرحي السعالجة في ريف الالذقية .

( مؽ مجمة جامعة 2015( لعاـ )1( العجد )37( في السجمج )ISSN:2079-3057األساسية)
 تذخيؽ لمبحؾث والجراسات العمسية .

 تحجيج ندر عشرخ الخصاص في بعض ىشاء, قبذ زكخيا,مخستاني   ناصخ ,ىاجخ , – 29
أنؾاع الدجائخ الدؾرية ومدائجيا بالظخيقة الفؾلط أمبيخومتخية باستخجاـ مدخى قظخة الدئبق السعمقة 

(HMDE ).  ( مؽ مجمة 2010( لعاـ )1العجد ) (32)في سمدمة العمـؾ األساسية في السجمج
 جامعة تذخيؽ لمبحؾث والجراسات العمسية .

تحجيج االستقظابي لعشرخي الكادميؾـ الناصخ ,ىاجخ , مخستاني  زكخيا, خيخبػ رزاف ,  – 29
( 1العجد ) (32)في سمدمة العمؾـ األساسية في السجمج  والخصاص في الذعخ كسؤشخ صحي .

 ( مؽ مجمة جامعة تذخيؽ لمبحؾث والجراسات العمسية .2010لعاـ )
– 24 N.Nasser ,Hajar , M.Alaeddin Faten ,M.Basma Ibrahim ,Adsorption 

removal of  lead and cadmium ions from aqueous solutions using 

untreated Syrian coffee dregs . Journal of Entomology and Zoology 

Studies Volume 2 Issue 1 Year 2014. 
السثمى لتحجيج الستدامؽ عالء الجيؽ فاتؽ, الحسج عاىخ ,اختيار الذخوط  ناصخ ,ىاجخ ,  – 21

( بالظخيقة الفؾلط أمبيخومتخية HMDEلمخصاص والشحاس باستخجاـ مدخى قظخة الدئبق السعمقة )
( 2014في سمدمة العمـؾ األساسية لعاـ ) ( .DPASVالتخاكسية األنؾدية الشبزية التفاضمية )

 مؽ مجمة جامعة تذخيؽ لمبحؾث والجراسات العمسية .
عالء الجيؽ فاتؽ, بدسا ابخاليؼ , اختيار الذخوط السثمى لمتحجيج الستدامؽ  ناصخ ,ىاجخ , – 25

( GMFEلعشرخي الخصاص والكادميؾـ باستخجاـ مدخى الغخافيت السغظى بفيمؼ مؽ الدئبق )
( مؽ مجمة جامعة تذخيؽ 2014في سمدمة العمـؾ األساسية لعاـ ) بالظخيقة الفؾلط أمبيخومتخية .

 سية .لمبحؾث والجراسات العم
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ناصخ,ىاجخ , خميل مرعب ,تحزيخ ودراسة خرائص بعض مذتقات الفؾرمازاف  – 13
في سمدمة العمـؾ األساسية لعاـ  واستخجاـ واستخجاـ معقجاتيا في األغذية السشتكية لأليؾنات .

 ( مؽ مجمة جامعة تذخيؽ لمبحؾث والجراسات العمسية .2013)
تحزيخ ودراسة خرائص الكتخود ججيج  ناصخ,ىاجخ ,عيدى يدخي, خميل مرعب , – 13

 -p)  –5 –ثشائي فشيل -3, 1( يعتسج عمى معقج الكادميـؾ مع مخكب IIمشتقي أليؾف الكاديؾـ)
( مؽ مجمة 2014في سمدمة العمـؾ األساسية لعاـ ) نتخوفشيل( فؾرمازاف كسادة فعالة كيخكيسيائيًا .

 جامعة تذخيؽ لمبحؾث والجراسات العمسية .
,ىاجخ ,عيدى يدخي, خميل مرعب , تحزيخ ودراسة خرائص الكتخود ججيج ناصخ - 12

 -4) –5 –ثشائي فشيل -3, 1( مدتشج عمى معقج الخصاص مع مخكب IIمشتقي أليؾف الخصاص)
مجمة جامعة البعث  2014( لعاـ 36السجمج ) نتخوفشيل( فؾرمازاف كسادة فعالة كيخكيسيائيًا .

 لمعمـؾ األساسية.
ججيج انتقائي  PVCناصخ,ىاجخ ,عيدى يدخي, خميل مرعب , تحزيخ الكتخود بغذاء  - 11

نتخوفشيل( فؾرمازاف كسادة  -p) –5 –ثشائي فشيل -3, 1( يعتسج عمى معقج  IIأليؾف الشحاس)
( في ISSN:2079-3057في سمدمة العمـؾ األساسية) (.IIفعالة كيخكيسيائيًا مع أيؾف الشحاس )

 ( مؽ مجمة جامعة تذخيؽ لمبحؾث والجراسات العمسية .2015( لعاـ )1جد )( الع37السجمج )
17 – N.Nasser ,Hajar , Khalil Mossab , Lead (II)-Selective Polymeric 

Electrode Using PVC Membrane Based on a Complex of 1,3-diphenyl-5-

nitro phenyl formazan and  Lead (II) As an Ionophore. Journal of 

Entomology and Zoology Studies Volume 2 Issue 2 Year 2014 Page 

Number 176-181 . 

اختيار الذخوط السثمى لالمتداز الستدامؽ أليؾنات الخصاص والكادميـؾ مؽ السحاليل السائية  35-
ت (مجمة جامعة تذخيؽ لمبحؾث والجراسا 2018.عاـ )باستخجاـ قذؾر البختقاؿ كدظح ماز 

 العمسية 
( 2018عاـ ) –دراسة الذخوط السثمى لتحجيج أيؾف الشحاس الثشائي بظخيقة السعايخة الكسؾنية  36-

 مجمة جامعة تذخيؽ لمبحؾث والجراسات العمسية.
37- Study to determination total phenolic content of Opuntiaficus -   

Indica extacts their activity against some pathogenic fungi/World journal 

of pharmacy and pharmaceutical Sciences. October issue 
( تجاه عدلة opuntia ficus_ indicaتقييؼ الفعالية التثبيظية لسدتخمرات نبات الربار ) 38-

 ( مجمة جامعة تذخيؽ لمبحؾث والجراسات العمسية 2018. عاـ ) candida albicansمؽ فظخ 
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( تجاه opuntia ficus – indicaتقييؼ الفعالية التثبيظية لسدتخمرات نبات الربار ) 39-
( مجمة جامعة تذخيؽ لمبحؾث والجراسات 2018عاـ ) aspergillus nigerعدلة مؽ فظخ 

 العمسية
ترشيع مدخى انتقائي مؽ الغخافيت السعجؿ لتحجيج أيؾف الفزة في السحاليل السائية  40-

( مجمة جامعة تذخيؽ 2335/ عاـ ) (CVة الفؾلط أمبيخومتخية الحمكية )باستخجاـ الظخيق
 لمبحؾث والجراسات العمسية.

41- Chemical Composition of Methanolic Extract of Cactus Plant 

(Opuntia Ficus_ Indica) ( مجمة  2335عاـ )  Chemistry Research journal . 
42- Estimation of Cationic Content of Surroundig Groundwater in 

AL_Bassa waste Dump _ Lattakia _ Syria ( مجمة 2019عاـ )Chemisrty 

Research journal. 

استخجاـ الكخوماتؾغخافيا الدائمة  –د.دمحم حداف الكخدي, د.ىاجخ ناصخ , تغخيج الخاىب  -71
بالفؾؿ الدؾداني السدتيمػ , مجمة  (B1,B2,G1,G2)عالية االداء في تعييؽ األفالتؾكديشات 

 .   2323لعاـ  72البعث بالسجمج 
 المؤتمرات والندوات التي شاركت فيها :

حؾؿ تظبيقات االستذعار عؽ بعج ونغؼ السعمؾمات الجغخافية في الشجوة الجولية الخامدة  -3
 .  3557 –سؾريا دمذق  –السؾارد السائية  إدارة

 .3557دمذق  –سؾريا –العمؼ الخابع والثالثؾف  أسبؾع -2

 األردف –عساف  –نجوة دولية حؾؿ تقشيات التحميل االلكتخوكيسيائي والبمؾالروغخافي  -1
3559  . 

لشجف  –انكمتخا  –التجسيمية وتخكيبيا  العظؾر الرشاعية و أنؾاعدورة تجريبية حؾؿ تحميل  -7
3559  . 

 . 3559كجاندػ  -بؾلؾنيا – لمتآكلالسؤتسخ البؾلؾني الخامذ  -9

 األقرخجسيؾرية مرخ العخبي _  –لمتحميل الكيخبائي  األوؿ التأسيديالسؤتسخ   -9
3559  . 

 .  3551دمذق  –سؾريا  –الشجوة العامة الستخجاـ العظؾرات والسشغفات   -4

السذاركة في وفج التشديق لمتعاوف السذتخؾ بيؽ جامعة تذخيؽ )الالذقية( وجامعة طشظا  -1
 .  3551)مرخ( 

 2335مـؾ الظبية و البيئية سؾريا غباغب السؤتسخ األوؿ لمع -5

                                                                  2333السؤتسخ الكيسيائي العخبي الخامذ عذخ سؾريا حسص  -33
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 2331-2334الدؾرية لمبيئة حؾؿ أنغسة الظاقة السدتجامة سؾريا –األسابيع األلسانية  -33
-2335 -2333 

 2337األبحاث البيئية لظالب الجراسات العميا في جامعة تذخيؽ   -32

 2337األمؽ والدالمة في السشذآت الجامعية  -31

 2331-2332السؤتسخ الكيسيائي األوؿ لظالب الجراسات العميا  -37

 2339-2337نجوة الجراسات العميا لمسعيج العالي لبحؾث البيئة   -39
 2339 – 2339عميا السؤتسخ الكيسيائي الثاني لظالب الجراسات ال -39
 2334 – 2339السؤتسخ الكيسيائي الثالث لظالب الجراسات العميا  -34

 2334مؤتسخ إعادة االعسار السقاـ بجامعة دمذق عاـ  -31

 2339مذاركة بسعخض التعميؼ الجولي السقاـ بفشجؽ الجاماروز عاـ  -35

 2334مذاركة بشجوة االبحاث الدراعية بعشؾاف ))الشتخات ضخورة وآضخار (( -23

 جامعة تذخيؽ .–في كمية العمـؾ قدؼ الكيسياء  عسمي رأسعمى  أستاذ لحالي :ا  الؾضع -23
  )رئيذ قدؼ الكيسياء البيئية في السعيج العالي لبحؾث البيئة (  -22
 . 13/1/2331لغاية   1/3555/ 22سشؾات تبجأ مؽ  أربع : اإلعارةعجد سشؾات  -21
 .3/5/2339لغاية    3/5/2331ثالث سشؾات تبجأ مؽ  عجد سشؾات االستيجاع : -27

 وقج قامت الجكتؾرة ىاجخ ناصخ خالؿ فتخة االعارة و االستيجاع في سمظشة عساف بػ:
 تجريذ مقخر كيسياء عامة )نغخي/ عسمي( -3
 تجريذ مقخر كيسياء فيديائية لمدشة الثانية )نغخي/ عسمي ( -2
 لخابعة كيسياء/فيدياء )نغخي/ عسمي (تجريذ مقخر كيسياء تظبيكية لمدشة ا -1
اإلشخاؼ عمى مذاريع التخخج لظالبات الدشة الخابعة كيسياء / فيدياء في مجاالت البيئة و  -7

 الرشاعات الكيسيائية
 –الكيسياء التحميمية –العمـؾ الستكاممة  –السذاركة في تؾصيف مقخرات الكيسياء التظبيكية  -9

 تحميل آلي )نغخي/ عسمي (
 تؾصيف بعض األجيدة الخاصة بسختبخ الكيسياء و التجييدات الفشية التابعة ليا -9
السذاركة في عجة مذاغل تابعة الختراص الكيسياء إلعادة تؾصيف بعض السقخرات  -4

 مثل الكيسياء التظبيكية و العمـؾ الستكاممة
 55/2333ستالـ رئاسة و حجة الكيسياء في قدؼ العمؾـ بكمية التخبية بعبخي ا -1
شاركت في اجتساعات السجمذ األكاديسي التابع لؾزارة التعميؼ العالي كعزؾة مسثمة  -5

  2333-2333ألعزاء الييئة التجريدية خالؿ عامي 
 شاركت في اجتساعات مجمذ الكمية كعزؾة مسثمة لقدؼ العمؾـ  -33
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الييئات و السجيخيات التابعة إلقاء العجيج مؽ السحاضخات في مجاؿ الكيسياء و البيئة في  -33
 لسشظقة الغاىخة

إقامة العجيج مؽ السذاغل العمسية و الترشيعية الكيسيائية ضسؽ الكمية و خارجيا مثل  -32
 السجارس و جسعية السخأة العسانية

السذاركة في إعجاد الشجوت الؾطشية التي أقامتيا الكمية مثل الشجوة الؾطشية الثانية و  -31
 2332-2333-2333خابعة خالؿ األعؾاـ الثالثة و ال

 السذاركة في األسابيع الثقافية السخكدية و اإلعجاد لألسابيع الثقافية الفخعية في الكمية -37
حيث  2332-2333شغمت مشرب نائبة رئيدة السخكد الثقافي بالكمية مؽ عاـ  -39

تمست رئاسة الشادي ساىست في تأسيذ السخكد الثقافي الحي يزؼ العجيج مؽ الشؾادي كسا اس
 العمسي

 شغمت مشرب نائبة رئيذ المجشة البيئية في الكمية -39
اإلشخاؼ عمى نذاطات و مذاريع عمسية نغخية و عمسية خاصة بالشادي العمسي و  -34

السخكد الثقافي لمسذاركة بيا ضسؽ فعاليات األسابيع الثقافية و نذاطات الكمية الجاخمية و 
 الخارجية 

بتكارية لمسذاركة بيا في مدابقات االبتكار العمسية عمى مدتؾى عمى مذاريع اإلشخاؼ  -31
 الدمظشة

 المهام االدارية والمجان :
 عزؾة في مجمذ قدؼ الكيسياء . -3
 . 2339-2331عزؾة في مجمذ كمية العمـؾ  -2
 عزؾة في الجسعية الكيسيائية الدؾرية. -1
 لجاف تحكيؼ –لجاف استالـ أجيدة  –لجاف تؾصيف أجيدة  -7
 .رئيذ قدؼ الكيسياء البيئية في السعيج العالي لبحؾث البيئة -9

  على رسائل  الدارسات العليا :  اإلشراف
 األبحاث المنجزة : - أ

ماجدتيخ : دراسة الذخوط السثمى لتحجيج بعض السمؾثات السعجنية بالظخيقة الفؾلط رسالة  -1
 2331أمبيخومتخية في مياه الرخؼ الرحي السعالجة .

 2337محزخة مخبخيًا .    PECرسالة ماجدتيخ : دراسة خؾاص خاليا -2
رسالة ماجدتيخ : دراسة تجخيبية لخمية فؾتؾالكتخوكيسيائية محزخة بظخيقة التخسيب  -3

 2331بالحساـ الكيسيائي . 
 2333رسالة ماجدتيخ : استقراء آثار بعض العشاصخ الثقيمة في التبغ الدؾري .  -4
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 2333الذعخ كسؤشخ صحي بالظخيقة الفؾلت أمبيخومتخية.رسالة ماجدتيخ : تحميل  -5
لتحجيج الستدامؽ لكل مؽ الشحاس والخصاص بظخيقة الفؾلط رسالة ماجدتيخ : ا-9

 ي نؾاتج صشاعة الدكخ.أمبيخومتخية باستخجاـ مدخى القظخة السعمقة ف
والالمائية  ه : تظؾيخ الذخوط التحميمية لتحجيج الكمي في األوساط السائيةا رسالة دكتؾر  -4

 نية وتظبيقيا بيئيًا .بظخيقة السعايخة الكسؾ 
 مة وتظبيقيا بيئيًا. ه : ترشيع الكتخودات انتقائية لبعض العشاصخ السعجنية الثقيا رسالة دكتؾر  -1  

رسالة ماجدتيخ : اختيار الذخوط السثمى لمتحجيج الستدامؽ لمخصاص والكادميـؾ عمى  -5
 الفؾلط أمبيخومتخية. تيؽ (باستخجاـ الظخيقة –سظح دامص )تفل قيؾة 

رسالة ماجدتيخ : اختيار الذخوط البجيمة لتحجيج الشتخات باستخجاـ مدخى الشتخات  10-
 االنتقائي وتظبيقيا بيئياً 

رسالة ماجدتيخ : اختيار الذخوط السثمى لتحجيج الشحاس عمى مدخى البالتيؽ باستخجاـ  11-
 ظبيقيا بيئياً طخيقة السعايخة الكسؾنية وت

( Pb-Cdرسالة ماجدتيخ : تشكية السياه العادمة مؽ ندر بعض العشاصخ الثقيمة ) 12-
 باستخجاـ قذؾر الحسزيات كدظح ماز

رسالة ماجدتيخ: اختيار الذخوط البجيمة لتحجيج الفمؾرايج باستخجاـ السدخى االنتقائي  -31
 وتظبيقيا بيئيا .

يئية :دراسة فعالية السدتخمرات الكيسيائية لشبات رسالة ماجدتيخ في الكيسياء الب -14
 2334تجاه بعض الفظخيات السسخضة لإلنداف .الربار 

رسالة ماجدتيخ في الكيسياء البيئية :تؾصيف كيسيائية لمحسؾلة االنيؾنية والكاتؾنية لمسياه 
 2334السخافقة لعسمية معالجة الغاز الظبيعي الدؾري 

 لكياس الشاقمية الكيخبائية وتظبيقيا تحميميارسالة ماجدتيخ : ترشيع خمية 
 األبحاث قيد اإلنجاز:

رسالة ماجدتيخ : استقراء واقع تمؾث الحميب ومذتقاتو بشدر بعض السعادف الثقيمة  -3
(Pb-Cd.باستخجاـ طخيقة الفؾلط أمبيخومتخية) 

 السيكخوبية.رسالة ماجدتيخ : التحجيج الستدامؽ لكسية الكيخباء والتمؾث البيؾلؾجي بالخاليا  -2
رسالة دكتؾراه : تظؾيخ مشغؾمة تحميل فؾلط أمبيخومتخي بترشيع مداري عاممة لبعض  -1

 2339العشاصخ الثقيمة وتظبيقيا بيئيًا . 
ترشيع مداري انتقائية بظخيقة الدمػ السظمي :في الكيسياء التحميمية رسالة ماجدتيخ  -7

 2334لتحجيج الدنػ والشيكل 
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التحميمية: ترشيع مداري انتقائي لتحجيج بعض السمؾثات رسالة دكتؾراه في الكيسياء  -9
 .العزؾية باستخجاـ تقانة الفؾلط امبيخومتخية

–ترشيع مداري انتقائية معجلة لعجيشة الكخبؾف لبعض عشاصخ االلتششيجات) النتانيؾـ  -9
 سيخوـ( وتظبقيا بيئا

يؾديج ( بالشاقمية الكيخبائية  –بخوميج  –دراسة الذؾارد السعيقة لبعض الياليجات )كمؾريج  -4
 وتظبيقيا عمى السدتحزخات الريجالنية .

 الجمعيات األهمية واألكاديمية :
 فخع الداحل . –الجسعية الكيسيائية الدؾرية نائب رئيذ  -3
  نائب رئيذ جسعية الخوابي الخزخاء لحساية الجباؿ الداحمية . -2
 الدؾرية األلسانية )دادا(.عزؾة مجمذ ادارة في الجسعية العمسية  -1 
  عزؾ بشادي الباحثيؽ الذباب بسعيج العالي لبحؾث البيئة بجامعة تذخيؽ. -7


