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ياء كلية العلوم  . عضو هيئة تدريس بقسم الفب  

ي قام بھا خالل مهامه السابقة أو الحال
 داخل نطاق الجامعة:  ةیأھم اإلنجازات الت 

مجم - مع  الطيف  نادي  بكالوريوس  تأسيس  طلبة  افواإل وعة  ي    شر
ف  العلمية  نشاطاتهم  عىل 

 م 2015م و2014

ي ورشة عمل بعنوان: كيفية استخدام برنامج الجاوسيان   -
  Software Gaussianالمشاركة ف 

ي 
ياء والكيمياء الحاسوبية ف  ي الفب  

 م2016/ 10/ 13 ف 

ي  GaussView5قامة ورشة عمل حول برنامج إ -
 م 2016/ 10/ 25 ف 

ي  -
 .ENI AWARD 2018المشاركة ف 

 م2018/ 10/ 17متحصلة عىل شهادة تأهيل تربوي بتقدير ممتاز من جامعة مرصاتة بتاري    خ   -

ي برنامج  -
ي  Mendeleyمتحصلة عىل شهادة ف 

 2019/ 3ف 

ياء بمناسبة الذكرى   - ي تنظيم فعالية قسم الفب  
ي  عىل ال  اإلنسانلهبوط    50المشاركة ف 

قمر الت 

ي ليبيا ألأقيمت 
ي  ول مرة ف 

 م. 2019/ 7/ 20ف 

ي جامعة مرصاتة   -
ي عقدت ف 

افحضور ورشات العمل الت  مانة العامة واتحاد الجامعات أل ا  بإشر

 : العربية

ي التعليم ا2022/ 8/ 21وىل: ألالورشة ا •
ي إلم بعنوان: أدوات عملية ف 

ون   لكب 

ي قواعد النشر ا2022/ 8/ 24الورشة الرابعة:   •
كاديمي والتصنيف أل م بعنوان: دورة عملية ف 

 الدوىلي 

ا - العلمي  البحث  ليوم  ية  التحضب  اللجنة  ي 
ف  السبت ألعضو  يوم  العلوم  بكلية  أقيم  الذي  ول 

 م 2022/ 06/ 25

الع - ونظريات  تطبيقات  حول  السادس  السنوي  للمؤتمر  ية  التحضب  اللجنة  ي 
ف  لوم عضو 

ي والحيوية الذي أقيم بكلية العلوم  األساسية
 م. 2022/ 9/ 4 ف 
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 :  نبذة رسمية عن المسار األكاديمي

 02/09/2009 : نضمام للجامعةاال تاري    خ 

ي جامعة أو مؤسسة أكاديمية أخرى امق إذا 
ا ف 
ً
 بالتدريس سابق

 ال 

 البحوث(  ب  )من غ ةیمیأھم اإلنجازات األكاد

عىل سطح هيدروكسيد    الممب    2H دراسة جزيء الهيدروجي   )  المشاركة بورقة بحثية بعنوان .1

ي 
ال  ( DFT  بطرق  )OHFe(3  معدن  ي 

العلوم ف  وتطبيقات  نظريات  حول  الثانية  العلمية  ندوة 

ي سبتمبر 
ي أقيمت ف 

 .م2015األساسية والحيوية الت 

 

  NaCl  ممب   عىل سطح  2H  دراسة سلوك جزيء هيدروجي   مفرد )   المشاركة بورقة بحثية بعنوان .2

ي   ( DFT  بطريقة
ي المؤتمر السنوي الثان 

والحيوية    األساسيةحول نظريات وتطبيقات العلوم    ف 

ي سبتمبر 
ي أقيمت ف 

 .م2018الت 

 
تحت الحمراء المستقطبة لطبقات من   األشعةمحاكاة طيف  )   المشاركة بورقة بحثية بعنوان .3

اجزيئ  عىل سطحأل ات 
ً
يائيا فب   ة   

الممب  حول   ( KCl(001)  سيتيلي    الثالث  السنوي  المؤتمر  ي 
ف 

ي  األساسيةنظريات وتطبيقات العلوم 
ي سبتمبر والحيوية الت 

 . م2019 أقيمت ف 

 

 المجاالت البحثية: 

ي  ةیالتخصصات أو المجاالت البحث
ي إطار اھتماماتيالت 

 : ةیالبحث هعمل بھا أو ف 

ياء   الفب  

ي ق ةیأھم المجالت العلم
 بنشر بحوث بھا  امالت 

Journal of the Physical Society of Japan 

 هیللنشر العلمي وصل إل تصنيفأعىل 

/ 

ي شارك بھا كباحث أو متحدث رئ
 سي یأھم المؤتمرات الت 

 م.  2015الندوة العلمية الثانية حول نظريات وتطبيقات العلوم األساسية والحيوية سبتمبر  -
ي حول نظريات وتطبيقات العلوم األساسية والحيوية سبتمبر  -

 . م 2018المؤتمر السنوي الثان 
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ف عل ةیمجاالت أو تخصصات الرسائل العلم ي أشر
 ھایالت 

 المعادالت التكاملية  –التحليل المركب  –التحليل الداىلي  –جبور المؤثرات 

 

 والمهنية: األنشطة العلمية  

الخارج  تضمنی االستشارات  الجامعة،  نطاق  األنشطة خارج  الجمع  ةی العضو   ة،یكل  ي 
 ة یالعلم  اتیف 

خارج نطاق   ةی بحث  عی    أو مشار   بیالتدر   ة،یلمؤتمرات أو مجالت علم  میی أو التق  میالتحك   ة،یواالجتماع
 الجامعة 

/ 

 : المنشورات

ي مجالت علم
ي كتب، تقار   ر ی تحر   ة،ی تصنف المنشورات وفقا للنوع؛ مقاالت ف 

 ... إلخ   ر یكتب، فصول ف 
Referencing  عىل األقل، إلثبات المنشورات  ةیموحدة مطلوبة عىل مستوى الكل قةی طر 

1. Amer, S. E., Sallabi, A. K. Rotational States of Adsorbed H2 on Fe(OH)3 

Molecule. Journal of the Physical Society of Japan, October 15, 2020, 

Vol. 89, No. 10 

 


