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 كلية الدراسات العليا / الجامعة التكنلوجية الماليزية



 3 

 المشاركة في المؤتمر الدولي التاسع البحاث المواد الصلبه / والية صباح / ماليزيا-7

 المشاركة في المؤتمر الدولي الثاني البحاث المواد الذكية / والية جهور / ماليزيا-8

 المشاركة في المؤتمر االول لتطبيقات الليزر في النانوتكنلوجي والبيئة /جهور / ماليزيا-9

 ة في المؤتمر الثاني في تطبيقات الليزر في مجال الطاقات البديلة/ جهور ماليزياالمشارك-10

 دورة تدريبية في مهارات االدارة / المعهد اللبناني للعلوم االدارية -11

 / المعهد اللبناني للعلوم الدارية TOTدورة   -12

  

 

 

 :تالمهارا

 اللغة

  اللغة العربية 

  اللغة االنجليزية 

  

  

 الحاسب

  متمكن من استخدام الحاسبة االلكترونية 

  كتابة برامج  باستخدام المات الب ولغةC++  ,Python 

  استخدام البرامج التخصصية في مجال النانوتكنلوجيImage J, MDIJAD, X’Pert, Origin,  

  

 أخرى

  نشر بحوث اكاديمية في مجالت عالمية وفي تخصص النانوتكنلوجي 

 ي مجالت عالمية في مجال المحفزات النانوية وتفاعلها مع االشعاعنشر بحوث اكاديمية وف 

 نشر بحوث في تخصص النانوتكنلوجي ضمن مجال الطاقات البديلة في انتاج الهدروجين الغراض الطاقة 

  تصميم منظومات سيطرة الكترونية تستخدم في منظومات تحضير التراكيب النانوية 
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