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 :انمؤهم انعهمي 

 .هـ ، يغ يزرجخ انشزف األونى1429 \1428ثكبنىرٌىص انؼهىو ثزخصص انفٍشٌبء يٍ جبيؼخ انًهك طؼىد ػبو  -

يغ يزرجخ انشزف  ( .2013Feb)هـ 1433/1434يبجظزٍز ثزخصص انفٍشٌبء انُىوٌخ يٍ جبيؼخ انًهك طؼىد -

 : األونى ، ػُىاٌ انزطبنخ 

Calibration of the ALADiN Time of Flight Wall Detector used in the S394 Experiment 

at GSI Facility. 

 :  انخبزاث وانذوراث

 . هـ 9142/1430ػبو  (ICDL)انزخصخ انذونٍخ نمٍبدح انحبطت اَنً  - 

 . هـ 9142/1430يزؼبوَخ فً لظى انفٍشٌبء جبيؼخ اإليبو يحًذ ثٍ طؼىد خالل انفصم انثبًَ نهؼبو انذراطً - 

 . هـ  وحزى اٌَ 9142/1430يؼٍذح فً جبيؼخ اإليبو يحًذ ثٍ طؼىد يٍ ػبو - 

رحذ إشزاف انًزكش " يزكش انجطحبء "يزالجخ فً انهجُخ انًُظًخ الخزجبر انمذراد انذي َظًزه جبيؼخ اإليبو - 

  هـ  9142/1430 نهمٍبص وانزمىٌى  نؼبو يانىطٍ

 .هـ 1430/1431 فً جبيؼخ انًهك طؼىد خالل انفصم انثبًَ نؼبو SWOTحضىر ورشخ ػًم انزحهٍم انزثبػً- 

 .هـ نًذح طُزٍٍ 1431/ 1430ػضى فً نجُخ اطزمطبة انكفبءاد نؼبو - 

 هـ إنى انفصم انذراطً انثبًَ نؼبو 1431/1432يشزفخ ػهى يؼبيم لظى انفٍشٌبء نهفصم انذراطً انثبًَ نؼبو - 

 . هـ 1433/1434

 . هـ  1431/1432 أٌبو فً انفصم انذراطً انثبًَ نؼبو 4نًذح  دورح اطزخذاو انزمٍُخ فً انزؼهٍى حضىر- 

 . هـ 1431/1432 حضىر يؤرًز انزٌبضٍبد ورطجٍمبرهب انًمبو فً جبيؼخ اإليبو يحًذ ثٍ طؼىد فً ػبو -

 اإلطالو فً انفصم انثبًَ ػبورشزٌؼبد األطزح فً االرفبلٍبد انذونٍخ و يٍثبق األطزح فً حضىر دورح - 

 . هـ 1431/1432

 .  هـ1432/1433ػضى فً نجُخ رطىٌز يىلغ كهٍخ انؼهىو نؼبو - 

 . هـ1432/1433أثز انُبَى فً حٍبرُب انزبثؼخ نًؼهذ انًهك ػجذهللا نزمٍُخ انُبَى : حضىر يحبضزح ػهًٍخ ثؼُىاٌ - 

 .  هـ1432/1433انًشبركخ فً رُظٍى انحفم انًمبو فً انكهٍخ نهًظزجذاد و ركزٌى انًزفىلبد فً انفصم األول  - 

 .  هـ1432/1433انًشبركخ فً رُظٍى انهمبء األكبدًًٌ األول يغ طؼبدح ػًٍذ انكهٍخ فً انفصم األول - 

 . هـ1432/1433رذلٍك االخزجبراد انُهبئٍخ نمظى انفٍشٌبء نهفصم األول - 

اثزظبو ثبضزٌض فً جبيؼخ انًهك طؼىد .رمذٌى د" Experiments and Experience"حضىر يحبضزح - 

 . هـ1433/1434

 1433/1434 هـ و انفصم انثبًَ يٍ ػبو 1433 /1432رصذ درجبد يىاد كهٍخ انؼهىو نهفصم األول و انثبًَ - 

 .هـ



 هـ 1432/1433يظئىنخ ػٍ رجبوس انزؼبرضبد وانًزطهجبد فً فززح انحذف و االضبفخ نهفصم انذراطً انثبًَ - 

 . هـ 1433/1434إنى انفصم انذراطً انثبًَ يٍ ػبو 

 . هـ1433/1434رثظ انشؼت نًىاد كهٍخ انؼهىو نهفصم انثبًَ يٍ ػبو - 

 

 :االوراق انعهميت انمنشورة

-ASY-EOS experiment at GSI  

EPJ Web of Conferences Volume: 31 Article Number: UNSP 00012 DOI: 

10.1051/epjconf/20123100012 Published: 2012 

 

- The ASY-EOS experiment at GSI: investigating the symmetry energy at supra-saturation densities 

Journal of Physics Conference Series Volume: 420 Article Number: 012092 DOI: 10.1088/1742-

6596/420/1/012092 Published: 2013 

 

 أٌبو فً انفصم 3انًمبيخ فً جبيؼخ اإليبو يحًذ ثٍ طؼىد نًذح  (األطجىع انزمًُ انثبًَ )حضىر انذورح انزذرٌجٍخ - 

 . هـ1434/1435انذراطً األول نؼبو 

 

 :انخبزاث انتذريسيت

  ػًهً– فٍش 101

  فٍش102

  ػًهً– فٍش 103

  رًبرٌٍ– فٍش 332

  فٍش282
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