
 

 0202 انـضــٛـشج انــزاذـٛــح
 : يعهٕياخ شخصٛــح 

 يكاٌ انًــٛالد انعًش ذاسٚخ انًٛـالد انعُضٛح االصــــــى

 تغذاد 12 2191-3-3 اسدَٛح كشًٕنحَفم َزاس تٓعد 

 nnazarbahjat@yahoo.com انثشٚذ اإلنكرشَٔٙ 2992930271 ْاذف ظٕال
 

 : انًؤْالخ انعهًٛح 

 انرخصص انكهٛح انعايعح  ذاسٚخّ مانـــًؤْـــ و

 كًٛٛاء عضٕٚح انعهٕو ظايعح انًالٚا انًانٛزٚح 0223 انذكرٕساِ 2

 كًٛٛاء عضٕٚح انعهٕو ظايعح انُٓشٍٚ )صذاو صاتقا( 0220 انًاظضرٛش 0

 كًٛٛاء عايح انعهٕو ظايعح انُٓشٍٚ )صذاو صاتقا( 0222 انثكانٕسٕٚس 3

 - انقضى انعهًٙ اعذادٚح انحشٚش٘ نهثُاخ 2119 االعذادٚح 1
 

  : انذٔساخ انرذسٚثٛح ٔانُذٔاخ ٔانًحاضشاخ ٔٔسط انعًم 

 انعٓح انًُظًح انثشَايط و

 (0223فٙ كٕاالنًثٕس ، يانٛزٚا )ظايعح انًالٚا انًانٛزٚح  انثحس انعهًٙ  ادتٛاخفٙ ٔسشح عًم نًذج ٕٚيٍٛ حٕل  حشاسكانً 2

 (0220)انرعهٛى انًضرًش نعايعح انًالٚا انًانٛزٚح يشكز  شٓادج فٙ تشَايط إذقاٌ انهغح اإلَعهٛزٚح 0

 (0223ظايعح انًالٚا انًانٛزٚح فٙ كٕاالنًثٕس ، يانٛزٚا ) SPSSشٓادج نذٔسج  3

1 
ٔاحذ حٕل كٛفٛح انرغهة عهٗ انرحذٚاخ فٙ شٓادج فٙ ٔسشح عًم نٕٛو 

 انذكرٕساِ
 (0223ظايعح انًالٚا انًانٛزٚح فٙ كٕاالنًثٕس ، يانٛزٚا )

2 
عانٛح  ISIفٙ يعالخ  شاسك فٙ ٔسشح عًم نًذج ٕٚيٍٛ حٕل انُشش

 انرأشٛش
 (0221ظايعح انًالٚا انًانٛزٚح فٙ كٕاالنًثٕس ، يانٛزٚا )

3 
يٍ خالل  يٍ رٔ٘ انخثشج فٙ ذشغٛم يعظى أدٔاخ انرعشٚف انعضٕٚح

 Brucker AVN and Lamdaالظٓزج  انذٔساخ انرذسٚثٛح
 (0221ظايعح انًالٚا انًانٛزٚح فٙ كٕاالنًثٕس ، يانٛزٚا )

 (0223ظايعح انًالٚا انًانٛزٚح فٙ كٕاالنًثٕس ، يانٛزٚا ) انًشاسكح فٙ دٔسج انضاليح انًُٓٛح 9

7 
انًشاسكح فٙ ٔسشح عًم عهٗ اإلَرشَد "خطٕاخ إعذاد ًَٕرض ايرحاٌ 

 Google classroomداخم  Googleتاصرخذاو ًَٕرض  إنكرشَٔٙ
 0202ظايعح انًٕصم 

1 
 ظائححدٔس انًُرط انعشثٙ انطثٛعٙ فٙ انًشاسكح فٙ انُذٔج عٍ تعذ فٙ 

 كٕسَٔاان
 0202ظايعح ذكشٚد 

 0202ظايعح االيٛش صطاو تٍ عثذ انعزٚز  Editageنًشاسكح فٙ َذٔج عٍ تعذ عٍ كٛفٛح اصرخذاو تشَايط ا 22

 IUPAC 0202انًشاسكح فٙ يحفم انًشاج انعانًٙ انز٘ اقايرّ يُظًح  22

  Springerداس انُشش انعانًٛح احذٖ يعالخ  Medicinal Chemistry Researchانعًم كًقٕو عهًٙ نًعهح  20

 

  : انخثشاخ انعًهٛح 
 0202-0222 انفرشج انعايعح انرقُٛح انٕصطٗ انششكح ذذسٚضٛح )اصرار ظايعٙ( انٕظٛفح

 انًٓاو

 

 ٗانرذسٚش نًادج انكًٛٛاء انعايح نهًشحهح االٔن 

 انرذسٚش نهكًٛٛاء انضشٚشٚح نهًشحهح انصانصح 
 ًٗشحهح انشاتعحنطهثح ا تحٕز انرخشض االششاف عه 

 ٔانٗ االٌ 0202 انفرشج ظايعح ظشط انششكح ذذسٚضٛح )اصرار ظايعٙ( انٕظٛفح

 انًٓاو

 

 ل 

 اناُفظ , 0كًٛٛااء عاياح ,كًٛٛااء حهقٛاح رٛاش يرعاَضاح  , 0انكًٛٛاء انعضٕٚح  ,)انرشخٛص انعضٕ٘  ذذسٚش يخرهف انًُاْط ٔنعًٛع انًشاحم

 ٔانٓٛذسٔكشتَٕاخ(

  فٙ يادج تحس يكرثٙ َٔذٔج(االششاف عهٗ تحٕز انرخشض   

 يخرثشاخ انعايعح فٙ  نهًادج انُظشٚح انرذسٚش 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
  :  ٖيٓاساخ أخش 

 انًٓاساخ  َٕعٛح انًٓاسج   

 1 ظادج انرحذز با

تًضرٕٚاخ  نغاخ

 يخرهفح يصم

 االَكهٛزٚح ٔانفشَضٛح ٔانًانٛزٚح ٔانعشتٛح 

 

 .تحس يُشٕس فٙ يخرهف انًعالخ اضافح انٗ انًشاسكح فٙ انعذٚذ يٍ انًؤذًشاخ داخم االسدٌ ٔفٙ يانٛزٚا ٔانٛاتاٌ 23نذ٘ اكصش يٍ 


