
 

 

 

 

 

 

 

 خانزارْ حانضْش
 

 

 

 

         جعفش يطشش يٌصَ ثذاُ انزىْشُ:    ـى ـــــــــاالصــ

  5/8/1960 : ربسّخ انًْـالد 

 أعزة انحبنخ انزًجْخ :

     ذد األًالد  :ــعـــ

 يضهى  :   انذّـــــــــــبنخ

        انفْزّبء انزطجْقْو:      صــانزـخـص

  رذسّضِ:      و ــــــانٌظْف

    أصزبر يضبعذ   ذسجخ انعهًْخ :ان

           فشع انعهٌو األصبصْو/كهْخ طت األصنبٌ/جبيعخ ثغذاد:      عنٌاٌ انعًم

 انعًم   :         ىبرف

     07902635208:     انيبرف اننقبل

 jafar.jafar92@yahoo.com  كزشًنِ :انجشّذ إالن

 .أًالً : انًؤىالد انعهًْخ  

 

 انتارٌخ ح ـــانكهٍ جايعحان انذرجح انعهًٍح

 ثكبنٌسٌّس

 

 1983/1984 انترتٍّ تغذاد

 27/4/1993 لطى انعهٕو انتطثٍمٍّ انتكُهٕجٍّ انًبجضزْش

 هانذكزٌسا

 

 7/8/2003 لطى انعهٕو انتطثٍمٍّ انتكُهٕجٍّ

    أخشٍ

 



 

 

 

 

 

 

 

 ثبنْبً : انزذسج انٌظْفِ . 

 

 ثبنثبً : انزذسّش انجبيعِ . 

 انى -يٍ انفترج   انجايعح )انًعٓذ / انكهٍح(  انجٓح خ

 27/12/2005 تغذاد  كهٍح غة ااألضُاٌ 1

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

 

 

 

 انى -انفترج يٍ  انجٓح انٕظٍفح خ

 27/12/2005 كهٍح غة األضُاٌ يذرش 1

 21/12/2009 كهٍح غة األضُاٌ  اعذأضتار يط 2
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4    

5    

6    



 

 

 

 

 

 

 

 انًقشساد انذساصْخ انزَ قًذ ثزذسّضيب.ساثعبً :  

 خـــــانضن بدحـــــانً ىـــانقض د

 نحذ االٌ 2005 انفٍسٌاء انطثٍّ )أٔنٍّ( فرع انعهٕو األضاضٍّ 1

 2014-2013 فٍسٌاء األشعّ )عهٍا( فرع انعهٕو األضاضٍّ  2

 2015-2014 فٍسٌاء األشعّ )عهٍا(  فرع انعهٕو األضاضٍّ 3

 2016-2015 فٍسٌاء األشعّ )عهٍا(  انفًً فرع انتشخٍص 4

 2016-2015 كًٍٍاء األشعّ )عهٍا(  فرع انتشخٍص انفًً 5

 2017-2016 انهٍسر فرع ايراض انهثّ 6

 2018-2017 انهٍسر فرع انجراحّ 7

8    

9   

 

 

 

 :انزِ أششف عهْيب( انشصبئم  ،االطبسّح  )خبيضبً:  

 انضنــخ ىـــانقض خشصبنان األطشًحخ  أً  اصى د

1 ’Manufacturing of dental filling of lapping  

materials and studying their properties 

 2017 انعهٕو انتطثٍمٍّ/انجايعّ انتكُهٕجٍّ
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4    
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 انزِ شبسك فْيب.انعهًْخ ًاننذًاد انًؤرًشاد صبدصبً:  

 نٌع انًشبسكخ  ىبقبديكبٌ أنع خــانضن عنٌاٌان د

) ثحث / 

ثٌصزش 

 حضٌس(

 يشارن جايعح تغذاد 2008 دٔرج غرائك انتذرٌص 1

 يشارن جايعح تغذاد 2008 دٔرج تعهٍى انحاضثاخ 2

 يشارن  كهٍح غة األضُاٌ 2016 دٔرج انتعهٍى انًطتًر 3

 حعٕر كهٍح غة األضُاٌ 2016 ادارج انًٍاِذٔج َ 4

 حعٕر  كهٍح غة األضُاٌ 2016 َذٔج رئاضح يجهص انٕزراء 5

 يشارن جايعح تغذاد 2015 انًؤتًرانذٔنً األٔل نهعهٕو انثاٌهٕجٍّ 6

7 International scientific conference of medical and health 2016 ٍُّحعٕر انٕضطى انجايعّ انتم 

 حعٕر االضُاٌ كهٍح غة 2017 كٍفٍح يمء انٌّٕٓ االنكترٍَّٔ ٔرشح عًم 8

 يشارن فُذق فهططٍٍ 2017  انعهًً انخايص نهجايعّ انًطتُصرًٌّؤتًر ان 9

انُإَ/انجايعّ يركس 2017 نهُإَتكُٕنٕجً فً انصُاعاخ انُفطٍّانعهًً انًؤتًر  10

  انجايعّ انتكُهٕجٍّ

 يشارن

 يشارن  يعّانجا االضراءكهٍح  2017 َذٔج انًفاٍْى انحذٌثّ نهفٍسٌاء انطثٍّ نكهٍاخ انًجًٕعّ انطثٍّ 11

 حعٕر انجايعّ انتكُهٕجٍّ 2017 انجٍم انجذٌذ نهخالٌا انشًطٍّ راخ انكفائّ انعانٍَّذٔج  12

 حعٕر   كهٍح انطة fungal infection in the central nervous system  2017 َذٔج 13

 يشارن كهٍح غة األضُاٌ Lunula unguis  2017 حهمّ دراضٍّ 14

 حعٕر  كهٍح انطة inzymes as therapeutic agents 2017 حهمّ دراضٍّ 15

 حعٕر كهٍح غة األضُاٌ 2018 األرشاد انُفطً ٔانترتٕيَذٔج  16

 حعٕر  كهٍح غة األضُاٌ 2018 انطٍطرِ عهى فٍرٔش األَفهَٕسَِذٔج  17

 يشارن كهٍح غة األضُاٌ  2018 دٔرج انتعهٍى انًطتًر تثٍٍط األضُاٌ تانهٍسر 18

 حعٕر كهٍح غة األضُاٌ  2018 هٍح غة األضُاٌيؤتًر ك 19

 حعٕر طة انكهٍح  2018 يؤتًر كهٍح انطة انعاتًً 20

 يشارن  2018  َذِٔ االَٕاع انعرالٍّ نهطٍٕر انًٓذدِ تاالَمراض 21

انجايعّ  2018 َذٔج اضتخذاو االعشاب فً انتذأي 22

  انتكُهٕجٍّ

 يشارن

 حعٕر كهٍح غة االضُاٌ 2018 انطٍطرِ عهى فٍرٔش االَفهَٕسا َذٔج 23

انجايعّ  2017 َذٔج انجٍم انجذٌذ نهخالٌا انشًطٍّ راخ انكفائّ انعانٍّ 24

 انتكُهٕجٍّ

 حعٕر

 حعٕر  االضُاٌكهٍح غة  2018  انتطرفَذٔج  25

 عٕر ح كهٍح غة األضُاٌ 2018 ٔرشح عًم انًثادئ االٔنٍّ فً يكافحح انحرائك 26



 

 

 

 

 

 

 

 حعٕر كهٍح غة األضُاٌ 2018 ٔرشح عًم اضتعًال يُصح انتعهٍى االنكترًَٔ 27

 حعٕر  كهٍح غة األضُاٌ 2018 ٔرشح عًم دٔر انتعهٍى االكترًَٔ فً االداء انجايعً 28

 حعٕر كهٍح غة األضُاٌ Research gate 2018ٔرشح عًم اَشاء حطاب  29

 

 . االخشٍ صبثعب : األنشطخ انعهًْخ  

 خبسج انكهْخ داخم انكهْخ

 انتفرغ انعهًً ألجراء تحٕث يشتركّ فً انجايعّ انتكُهٕجٍّ فً كهٍح غة األضُاٌ االشراف عهى تأٍْم يختثر انكًٍٍاء

 فً ٔرشح عًم فً دائرج انطة انعذًن انًشاركّ 

 1997-1993انتذرٌص فً كهٍح انرافذٌٍ انجايعّ  

 2017 انتذرٌص نكهٍح االضراء 

 

أً رطٌّش ب: انًششًعبد انجحثْخ فَ يجبل انزخصص نخذيخ انجْئخ ًانًجزًع ثبين 

 . انزعهْى

 انضنخ اننشش يحم أصى انجحث د

1 Effect of magnetic field on physical properties of HgI2 

films during deposition   

Advances in physics theories 

and application USA (2015) 

 

2015 

2 Effect of magnetic field on different kinds of water, and 

studying its effect to dissolve kidney stones   

Journal of Natural Science 

Research USA (2015)  

 

2015 

3 Modification polymer matrix composites by addition 

grapheme    

Impact: International journal 

of Research in applied natural 

India 

2016 

4 In-plain enhanced see beck coefficient of zinc films 

obliquely deposited 

Journal of surface science 2017 

5    

6    

 

 .انيْئبد انعهًْخ انًحهْخ ًانذًنْخ عضٌّخ  :ربصعب 



 

 

 

 

 

 

 

      

     

 د انزقذّش.ً شيبدا انجٌائز كزت انشكش ، عبششاً:  

انجبئزح أً شيبدح  كزبة انشكش أً د

 انزقذّش

 انضنخ انجيخ انًبنحخ

 2014 رئٍص انجايعّ كزبة انشكش 1

 2015 ٍّنهشؤٌ انعهً رئٍص انجايعّيطاعذ  كزبة انشكش 2

 2015 عًٍذ انكهٍّ كزبة انشكش 3

 2016 عًٍذ انكهٍّ  كزبة انشكش 4

 2014 مٍّ/انجايعّ انتكُهٕجٍّلطى انعهٕو انتطثٍرئاضح  كزبة انشكش 5

 23/12/2018 رئٍص انجايعّ كزبة انشكش 6

 24/2/2017 عًٍذ انكهٍّ كزبة انشكش 7

 22/3/2017 عًٍذ انكهٍّ كزبة انشكش 8

 22/8/2017 عًٍذ انكهٍّ  كزبة انشكش 9

 8/11/21018 عًٍذ انكهٍّ كزبة انشكش 10

 3/1/21018 عًٍذ انكهٍّ كزبة انشكش 11

 

 انًؤرًشاد ًًسط انعًم: عشش حبدٍ 

 صنخ اننشش انًؤرًش اً انحهقو انذساصْو د

 15/12/2015 يشارن        دٔرج انتعهٍى انًطتًر   فرع انعهٕو االضاضٍّ 1

 2/10/2015 حهمّ دراضٍّ  )ضًُار(    فرع انعهٕو االضاضٍّ        يشارن 2

 11/11/2015 االضاضٍّ حعٕر َذٔج ظًاٌ انجٕدِ     كهٍح غة االضُاٌ فرع انعهٕو 3

َذٔج االدياٌ عهى ٔضائم االتصال االنكترٍَّٔ فرع انعهٕو االضاضٍّ  4

 23/2/2016حعٕر

23/2/2016 

 16/3/2016-15 دٔرج يذلك جٕدِ داخهً   كهٍح غة االضُاٌ فرع    يشارن 5

 15/10/2015-13 ٔرشح عًم    دائرج انطة انعذنً 6

 

 بد.ــثبنِ عشش :انهغ 



 

 

 

 

 

 

 

  َكهٍسٌّاأل            

 ٍّانعرت      

 انًؤرًشاد انعهًْو        

  انجبيعو انزقنْو انٌصطَ  2015 حعٕر   

 كهٍح انطة/جايعح تغذاد 2015 انًؤتًر انعهًً انثانج نهثحٕث انعهًٍّ حعٕر

 كهٍح انطة/جايعح تغذاد 2015 حعٕر    يؤتًر يذٌُح انطة

 جايعح تغذاد 2015 ٍّانًؤتًر انعهًً االٔل نهعهٕو انثاٌهٕج

 كهٍح انطة/جايعح تغذاد 2016 انًجهص انعرالً نالختصاصاخ انطثٍّ

 كهٍح انطة/جايعح تغذاد 2016 يؤتًر تحٕث غهثح انذراضاخ انعهٍا

 فُذق فهططٍٍ 2016 يؤتًر كهٍح انطة انجايعّ انًطتُصرٌّ

   انجبيعو انزقنْو انٌصطَ 2016 حضٌس   انًؤتًر انعهًً نهطة ٔانصحّ

 


