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 سيرة ذاتية
                                             

    :معلىماث شخصيت وأكاديميت

 االعى                  :   يحفٕظ ػهٙ أحًذ انحشد

 ركش   انُٕع:

                                  دكزٕساِ                                                                                         انؼهًٛخ:انذسعخ 

 يحفٕظ ػهٙ أحًذ انحشد .د / أستاذ                                                               شبسنأعزبر ي   انؼهًٙ:انهمت 

 انغًٕٓسٚخ انًُٛٛخ   انجهذ:

 ًُٚٙ   انغُغٛخ:

 و01/01/1661ربسٚخ انًٛالد        :  

 انغًٕٓسٚخ انًُٛٛخ  –يحبفظخ/  انحذٚذح    –يذٚشٚخ/  انحٕن   –:   لشٚخ/ انشحبسٚخ يكبٌ انًٛالد         

 يزضٔط   االعزًبػٛخ:انحبنخ 

 ( إَبس1)  ركٕس،( 4)   األؽفبل:ػذد 

 خ انًُٛٛخانغًٕٓسٚ –عبيؼخ ريبس  –كهٛخ انضساػخ ٔ انطت انجٛطش٘   –انحٕٛاَٙ  اإلَزبطعٓخ انؼًم           :   انمغى انضساػٙ )شؼجخ 

 انجٛطش٘.انمغى  ( ٔانحٕٛاَٙ اإلَزبط) شؼجخ اػٙ سضمغى انانيحبػش فٙ    انحبنٛخ:انٕظٛفخ 

 انغًٕٓسٚخ انًُٛٛخ –يحبفظخ ريبس   –عبيؼخ ريبس –( 91316ص. ة. سلى )   انجشٚذ٘:انؼُٕاٌ 

 (9676867345+)    انؼًم:ْبرف 

 (967777315077+)   انًحًٕل:انٓبرف 

  (9676420646+):       ْبرف انًُضل    

 dralhered100@yahoo.com اإلنكزشَٔٙ:انجشٚذ 

drmahfoudhali@gmail.com           

  

 

 

 :الىظائف والمهام السابقت

إنٗ( –/انًًٓخ)يٍ ربسٚخ شغم انٕظٛفخ  اعى ٔػُٕاٌ عٓخ انؼًم اعى انٕظٛفخ/انًًٓخ 

(ذسط)ي  و1665/ 11/  20 -و1661/ 11/ 20  انزشثٛخ ٔانزؼهٛى 

جٛطشحسئٛظ لغى ان و11/1665 –و 1663/  10  
يُزذثبً نذٖ انًؤعغخ انؼبيخ نهًغبنخ ٔأعٕاق 

انحذٚذح -انهحٕو  

ثمب  عبػًٛذ انكهٛخ  و01/03/2013 –و  25/10/2010 انطت انجٛطش٘كهٛخ انضساػخ ٔ   

 

 :االستحقاقاث األكاديميت)شهاداث لذرجاث علميت عاليت(

 اسم الجامعة بلد الدراسة مجال الدراسة اسم الدرجة العلمية تاريخ الحصول عليها

انًٕطمعبيؼخ  انؼشاق صساػخ / صشٔح حٕٛاَٛخ ثكبنٕسٕٚط أكزٕثش1991و  

انًٕطمخ عبيؼ انؼشاق صساػخ / صشٔح حٕٛاَٛخ يبعغزٛش يب1999ٕٚو  

 عبيؼخ ثغذاد انؼشاق صساػخ / صشٔح حٕٛاَٛخ دكزٕساِ دٚغًجش2003و
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4من    2 

فيٙ األنُيبو  انشػيبػخانحهٛيت ًَٔيٕ انًٕانٛيذ رحيذ َظيبيٍٛ ييٍ  إَزيبطانًمبسَخ ثيٍٛ :       ػُٕاٌ أؽشٔحخ انًبعغزٛش 

 انؼٕاعٛخ .

 .بد االلزظبدٚخ نذٖ أثمبس انٕٓنشزبٍٚ انؼاللخ ثٍٛ انشكم انزكُٕٚٙ نهؼشع ٔثؼغ انظف:   انذكزٕساِػُٕاٌ أؽشٔحخ  

 إَزبط حٕٛاَٙ  :انشئٛغٙانًغبل األكبدًٚٙ  

 حٕٛاٌ.رشثٛخ ٔرحغٍٛ   انذلٛك: انزخظض

 :االهتمام للتذريس)مقرراث(مىاضيع     

  في برنامج الذراساث  )مقرراث(االهتمام للتذريسعمىاضي ( أ

  :(البكالىريىساألوليت)  

  .إَزبط أنُبو ٔيبػض .2                             يبشٛخ.إَزبط  .1

 . ٔساصخ ػبيخ                     4- ٔانخٕٛلرشثٛخ اإلثم  .3

               انزحغٍٛ انٕساصٙ ٔانجٛئٙ                            6.    ٔساصخ عضٚئٛخ5.  

 يمذيخ فٙ انحبعٕة.                          8- رذسٚجبد حمهٛخ. -7

 إداسح ٔإَزبط انذٔاعٍ. - 10                     (.2انحبعٕة )9 - 

  –      و 2004/2005)رى رذسٚغٓب ثغبيؼخ انحذٚذح نهؼيبو انغيبيؼٙ     انغًكٛخ. انٕساصخ 12-               إداسح انًٕاسد انطجٛؼٛخ -11

                ( رجبدل ػهًٙ ثٍٛ انغبيؼبد انًُٛٛخ

  في برنامج الذراساث  االهتمام للتذريس)مقرراث(عمىاضي ( ة

 (عليا)ماجستير ال

 .(  SPSSانحبعٕة يزمذو + ثشايظ احظبئٛخ ) .1

 رشثٛخ ٔرحغٍٛ انحٕٛاٌ . .2

 االَزخبة انٕساصٙ . .3

 انظٛبَخ انٕساصٛخ . .4

 ٔساصخ يزمذو . .5

 :المهنيتواللجان (االتحاداث أوالنقاباثالجمعياث)لعضىيت في ا

 

 س.عبيؼخ ريب –ػؼٕ فٙ َمبثخ أػؼبء ْٛئخ انزذسٚظ  -1

 (www.afps.ws/mg/index.php) ٔانضشٔح انغًكٛخ  انحٕٛاَٙ اإلَزبط ونشجكخ ػهٕػؼٕ فٙ انٓٛئخ االعزشبسٚخ  -2

 

 :الذوراث التذريبيت وورش العمل
 

 و( 1666)ٔااللزظبد عبيؼخ ثغذاد. اإلداسحكهٛخ   Office 97دٔسح فٙ  -

 .و(2000)انؼشاق –دٔسح فٙ طٛبَخ انحبعٕة . يؼٓذ انزسٔح ثغذاد  -

 و(.2000)انؼشاق. –يؼٓذ انزسٔح ثغذاد  (. ORACLEلٕاػذ انجٛبَبد ) إداسحدٔسح فٙ  -

 11 ( انًُؼمذح ثغبيؼخ ريبس، خالل انفزيشح )ٔانزحغٍٛ انًغزًش ؼًبٌ انغٕدحأداح ناألكبدًٚٙ  داالػزًب ) ثؼُٕاٌانًشبسكخ فٙ ٔسشخ انؼًم  -

 .و 2001أنغطظ  (12 -

 بطخ ثكٛفٛخ رطٕٚش خطخ انجحش ٔكزبثخ انجحش انؼهًٙ ثبنزؼبٌٔ يغ إداسح انزطٕٚش ٔانزمٕٚى األكبدًٚٙ.انًشبسكخ فٙ ٔسشخ انؼًم انخ -

أنغييطظ ( 23-19) عبيؼييخ يبعييزشاخذ -كهٛييخ اإلداسح يييغ  ثبالشييزشان (انجحييٕس ٔإداسح األكبدًٚٛييخ اإلداسح انًشييبسكخ فييٙ ٔسشييخ انؼًييم ) -

 و .2001
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 :المؤتمراث العلميت

 

-20انشاثغ نهجٕٛنٕعٍٛٛ انؼشة انًُؼمذ فيٙ عبيؼيخ انحذٚيذح خيالل انفزيشح ) ؤرًش انؼهًٙانًانًشبسكخ فٙ  -

   .ثغبيؼخ انحذٚذح -و 2005َٕفًجش (23
)انطييت انجٛطييش٘ فييٙ خذيييخ انًغزًييغ ٔرًُٛييخ نهطييت انجٛطش٘ انًييؤرًش انؼهًييٙ انخييبيظانًشييبسكخ فييٙ  -

 زؼييبٌٔ يييغ عبيؼييخ رٛشايييٕ االٚطبنٛييخ"حًبٚييخ انضييشٔح انحٕٛاَٛييخ ٔانذاعُخ"/ثغبيؼييخ انًُظيٕسح ثبن(انجٛئيخ

 . و( 2001اثشٚم  11-10)انًُظٕسح

   26 - 24)، خيالل انفزيشح انغضائش –نهجٕٛركُٕنٕعٙ ثغبيؼخ ْٔشاٌ  األٔلانذٔنٙ انًؤرًش انًشبسكخ فٙ  -

 (.  2001َٕفًجش

 23-22، خيالل انفزييشح ) ، انًكييالانًشيبسكخ فيٙ انًييؤرًش انؼهًيٙ انخييبيظ نغًؼٛيخ ػهيٕو انحٛييبح انًُٛٛيخ -

 (.  2009َٕفًجش

 15 – 14خييالل انفزييشح  انًشييبسكخ فييٙ انًييؤرًش انؼهًييٙ انغييبدط نغًؼٛييخ ػهييٕو انحٛييبح انًُٛٛييخ، رؼييض، -

 .2006َٕفًجش 

 26 – 29خييالل انفزييشح  انًشييبسكخ فييٙ انًييؤرًش انؼهًييٙ انغييبثغ نغًؼٛييخ ػهييٕو انحٛييبح انًُٛٛييخ، طييُؼبء، -

 .2010عجزًجش

 

 :البحىث المنشىرة

 

ٔحبنييخ انغغييى فييٙ  انؼييشع ٔأعييفُغٛخشييكم  ريييصٛش  (.2001انحييشد ، يحفييٕظ ػهييٙ احًييذ.) - 1

انًييؤرًش انؼهًييٙ انخييبيظ نهطييت  انحهٛييت انٛييٕيٙ ألثمييبس انفشٚضٚييبٌ. ٔإَزييبطعييشػخ انحهييت 

"حًبٚيييخ انضيييشٔح انحٕٛاَٛيييخ (انجٛطش٘)انطيييت انجٛطيييش٘ فيييٙ خذييييخ انًغزًيييغ ٔرًُٛيييخ انجٛئيييخ

اثشٚم  11-10 )انًُظٕسح ؼبٌٔ يغ عبيؼخ رٛشايٕ االٚطبنٛخٔانذاعُخ"/ثغبيؼخ انًُظٕسح ثبنز

 و(2001

إَزييبط انحهٛييت  ٗريييصٛش لٛبعييبد انحهًييخ ٔشييكهٓب ػهيي  (.2001انحييشد ، يحفييٕظ ػهييٙ احًييذ.) - 2

انًييؤرًش انييذٔنٙ (.2001).ٔطييفبد انحهت)رييذفك انحهٛييت ٔٔلييذ انحهييت( فييٙ أثمييبس انفشٚضٚييبٌ

 (.2001دٚغًجش 26-24، خالل انفزشح ) انغضائش–األٔل نهجٕٛركُٕنٕعٙ ثغبيؼخ ْٔشاٌ 

ريييصٛش طييفبد انؼييشع انشييكهٛخ فييٙ عييشػخ انحهييت   (.2009انحييشد ، يحفييٕظ ػهييٙ احًييذ.) -  3

انًغهييذ األٔل،انؼييذد -انًغهييخ انؼهًٛييخ نكهٛييخ انزشثٛييخ.ٔإَزييبط انحهٛييت انٛييٕيٙ ألثمييبس انفشٚضٚييبٌ

 .(2009)333َٕٕٛٚ-316انخبيظ،ص

انؼاللييخ ثييٍٛ حبنييخ انغغييى ، ٔصٌ انغغييى ، ثؼييغ   (.2006انحييشد ، يحفييٕظ ػهييٙ احًييذ.) - 4

انفشٚضٚبٌ فٙ ريبس.انًغهخ انًُٛٛيخ نهجحيٕس ٔانذساعيبد  انظفبد انشكهٛخ ٔإَزبط انحهٛت ألثمبس

  .(11)انؼذد  .  انضساػٛخ

األداء انزُبعييهٙ ألثمييبس انفشٚضٚييبٌ فييٙ ٔعييؾ رمٛييٛى  (.2006انحييشد ، يحفييٕظ ػهييٙ احًييذ.) – 5

 .409 -366:ة(9ؼذد )ان   24هٕو انزطجٛمٛخ.يغهذ .انًغهخ انًظشٚخ نهؼانًٍٛ

انؼالليخ ثيٍٛ كيم ييٍ انغيالنخ ٔطيفبد انحهيت ٔثؼيغ (.2006انحشد ، يحفيٕظ ػهيٙ احًيذ.) - 6

،انًؤرًش انؼهًيٙ انغيبدط نغًؼٛيخ ػهيٕو لٛبعبد انغغى ٔانؼشع فيٙ انًُيبؽك انًُٛٛيخ انحيبسح

    .2006َٕفًجش  15 – 14انحٛبح انًُٛٛخ،رؼض 

 لٛبعييبد انحهًييخانييذٔسح اإلَزبعٛييخ ٔ كييم يييٍريييصٛش   (.2010ٕظ ػهييٙ احًييذ.)انحييشد ، يحفيي - 1

إَزييييبط انحهٛييييت ٔطييييفبد انحهت)رييييذفك انحهٛييييت ٔٔلييييذ انحهييييت( فييييٙ أثمييييبس  ػهييييٗ ٔشييييكهٓب

 ( انًغهخ انًُٛٛخ نهجحٕس انضساػٛخ.30انؼذد)(.2010.)انفشٚضٚبٌ

بنيييذ ػجيييذ ٔسدييييبٌ ، يحًيييذ ػجيييذ انحجٛيييت ٔ انحًيييبؽٙ ، خ انحيييشد ، يحفيييٕظ ػهيييٙ احًيييذ - 9

ٔعيُخ انيٕالدح ػهيٗ  انغالنخ ،عيُظ انًٕنٕد،فظيم انيٕالدح كم يٍريصٛش دساعخ   (.2012.)هللا

يغهييخ أعييٕٛؽ نهؼهييٕو  ،(انًُٛٛخ)يحبفظييخ ريييبساألنُييبو ٔصٌ انًييٛالد ٔانفطييبو نييجؼغ عييالالد 

  .44 -33،  2، ػذد43انضساػٛخ ، يغهذ

رغزٚييخ انييذعبط انالحييى ثحجييخ (. 2013سديييبٌ ، يحًييذ ػجييذانحجٛت ٔ يحفييٕظ ػهييٙ انحييشد ) – 6

اداء ٔطيفبد انزثٛحيخ ٔثؼيغ يكَٕيبد انيذو . انجشكخ انًطحَٕخ )انحجخ انغٕداء( ٔأصشْب ػهيٗ 

  .142-126.(21)انؼذد  .  انًغهخ انًُٛٛخ نهجحٕس ٔانذساعبد انضساػٛخ
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 :مناقشاث طلبت الذراساث العليا

 
فيٙ سعبنزّ"يظيبدس انزجيبٍٚ فيٙ أداء يبشيٛخ انٕٓنشيزبٍٚ فشٚضٚيبٌ ش ؽبنيت يبعغيزٛنغُخ يُبلشخ  ػؼٕ -

 و.04/02/2006انًشثبح رحذ ظشٔف انحذٚذح" يًزحٍ خبسعٙ ثغبيؼخ طُؼبء. فٙ 

يحبفظيخ  -فيٙ سعبنزّ"يشيبكم ٔأييشاع انؼغيٕل فيٙ ييضاسع إَزيبط األنجيبٌ نغُخ يُبلشخ ؽبنيت ػؼٕ - -

 و.16/03/2006فٙ  ريبس" يًزحٍ داخهٙ

"دساعخ ثٛئٛخ نيجؼغ انًشيبكم انزُبعيهٛخ نيذٖ أثميبس انحهٛيت ٔريصٛشارٓيب ػهيٗ األداء بلشخ نغُخ يُ ػؼٕ -

 و.06/01/2010" يًزحٍ خبسعٙ ثغبيؼخ طُؼبء. فٙ  ٔانزُبعهٙ اإلَزبعٙ

 -"دساعيخ ثٛئٛيخ نشرجيخ انطٛيٕس انغبصًيخ )انؼظيفٕسٚبد( فيٙ يحًٛيخ ثيشع انطجٛؼٛيخ نغُخ يُبلشخ  سئٛظ -

خ انًُٛٛيخ" يًيزحٍ خيبسعٙ كهٛيخ انزشثٛيخ، لغيى ػهيٕو انحٛيبح ، شيؼجخ ػهيى انغًٕٓسٚ –يحبفظخ انحذٚذح 

 و.12/12/2012انحٕٛاٌ. عبيؼخ ػذٌ. فٙ 

  ثحش ؽبنت انذكزٕساِ/ َبطش ػجبد ثبنزؼبٌٔ يغ عبيؼخ ثٕرشا انًبنٛضٚخ. فٙيششف يشبسن  -

ٗ انغيكش يبعغزٛش فٙ "ريصٛش ثزٔس انحهجخ ػهٗ خفغ يغزٕٖ عكش انذو نذٖ يشػينغُخ يُبلشخ  ػؼٕ -

 و.2014/ 2/ 5كهٛخ انزشثٛخ  –يٍ يذٚشٚزٙ انحٕؽخ ٔ رجٍ و/ نحظ عبيؼخ ػذٌ 

انفغيٕٛنٕعٛخ  ثؼيغ انًؼيبنى يششف سئٛغٙ نطبنجخ يبعغزٛش ثكهٛيخ انؼهيٕو انزطجٛمٛيخ نًٕػيٕع دساعيخ  -

-Dيييييبدح انٕلييييبئٙ نضٚييييذ انضٚزييييٌٕ ٔصٚييييٍ انحجييييخ انغييييٕداء فييييٙ االساَييييت انًؼطييييبحٔانٕساصٛييييخ نزيصٛش

galactoseamine 9/11/2014 و. 

يششف سئٛغٙ يبعغزٛش ثكهٛخ انؼهٕو انزطجٛمٛخ نًٕػٕع دساعخ ريصٛشاد َجبد انغُغيُظ ػهيٗ األَغيغخ  -

 .و 2016فٙ األساَت  ٔثؼغ انًؼبنى انفغٕٛنٕعٛخ

يششف سئٛغٙ ٔػؼٕ نغُخ يُبلشيخ يبعغيزٛش دساعيخ ثؼيغ انؼٕاييم انًيؤصشح ػهيٗ ػيذد ييٍ انظيفبد  -

 .و 21/3/2016انجٛؼبء فٙ ريبس "عبيؼخ ريبس ٔانزُبعهٛخ نألنُبو انجَٕٛخ 

يشيييشف سئٛغيييٙ ٔػؼيييٕ نغُيييخ يُبلشيييخ يبعغيييزٛش دساعيييخ انؼالليييخ ثيييٍٛ لٛبعيييبد ٔثؼيييغ انظيييفبد  -

 .و 2/3/2011االَزبعٛخٔانزُبعهٛخ ألثمبس انفشٕٚثبٌ فٙ يحطخ ٔطبثخ "عبيؼخ ريبس 

ػهيٗ  Zingber offcinalرييصٛش انًغيزخهض انًيبئٙ نهضَغجٛيم "ػؼٕ نغُيخ يُبلشيخ ؽبنيت يبعغيزٛش  -

 و. 22/9/2011عبيؼخ ػذٌ ،  -زشثٛخيغزٕٖ عكش انذو ٔاٚغ انذٌْٕ فٙ ركٕس االساَت " كهٛخ ان

 

 

 

 


