
 1 

                                          السيره الذاتيه
 د. عباس اسحق عباس االخرس

 :معلومات شخصية

 / د. عباس اسحق عباس االخرس االسم

 72/01/0697/  امليالد تاريخ*   عمان/مكان الوالدة

 ذكر/اجلنس*  بنات 4* عدد االوالد/  ولد و  /متزوجاالجتماعية احلالة/اردين *  اجلنسية

  عمان -/ االردنالعنوان
 01منزل رقم  -شارع حممد املراغي -االردنيه اجلامعةمقابل 

  abbas_ish@yahoo.comبريد الكتروني :   

aakhrasi@imamu.edu.sa    

 99049300226900    :                           األردن
      99044000064442      :        اململكة العربية السعودية

 
============================== ============================== 

 :العلمي التحصيل

-م0690) م0691مدينه العني* بتقدير جيد مرتفع* عام  -دولة االمارات العربيه املتحده –بكالوريوس كيمياء * جامعة االمارات العربيه املتحده   .1
 م(0691

 م(0692-م0691)م 0692مدينة كانبور * بتقدير ممتاز عام  -اهلند  -. ماجستري كيمياء فيزيائيه* جامعه كانبور7
  spectroscopy and chromatography موضوع البحث: الطيف الضوئي والكروموتوغرافيا

 م(7110-م0662)م  7110مدينة اخلرطوم* عام  -غرويات* جامعة السودان للعلوم والتكنولوجياختصص دقيق /  -ئيه. دكتوراه كيمياء فيزيا0
 موضوع الرساله/

Electrochemical effects on optical properties’ of colloidal particles Adsorbed on Transparent 
Electrodes 
 ” Obtained within three years. 

              ((Recommendation of the Committee for discussion a greeting Thesis to the Arab 
Universities.))      

 :عملية الخبرات
  لغاية أالن على راس العمل -جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية-استاذ مساعد–عضو هيئة تدريس   -لتارخيه  – 1/3/1111  
1 .  1thAug2010-1thSept 2005 

 )لغة التدريس االجنليزيه(-جامعة فلسطني -  -استاذ مساعد -عضو هيئة تدريس
2.    2005 Sept  1th -1993th Nov16 

 )لغة التدريس االجنليزيه(-جامعة العلوم والتكنولوجيا االردنيه–حماضر متفرغ 
 3.   199316th Nov  -Dec 1991th 26 

 )لغة التدريس االجنليزيه(-جامعه العلوم والتكنولوجيا االردنيه-قسم الكيمياء –حماضر غري متفرغ 
4.  1991thSept 22 –1990 26th Dec 

 املرحله الثانويه واالعداديه–معلم ومدرس مبدارس وزارة الرتبيه والتعليم االردنيه 

mailto:abbas_ish@yahoo.com
mailto:aakhrasi@imamu.edu.sa
mailto:aakhrasi@imamu.edu.sa


 2 

 .5  28th Jan 1991 –17th Sept 1989  
 )سنتني(لومدب-كلية جمتمع متوسطه  -كلية البرتاء–حماضر ومدرس 

6. Sept 1989  th17 –Sept 1987  th17  
 دبلوم) سنتني(-كلية جمتمع متوسطه–كلية الشريف ناصر بن مجيل لالتصاالت   –مدرس 

 المواد التي قمت بتدريسها في مرحله البكالوريوس:
  3. 2,  1الكيمياء العامه 

 الكيمياء الفيزيائيه 

  (212,232)2. 1الكيمياء العضويه 

 222لحيويه الكيمياء ا 

 كيمياء الصناعات الغير عضويه 

 كيمياء غير عضويه 

  101,101,102كيمياء عامه عملي 

 كيمياء السطوح والغرويات 

 كيمياء ديناميكا حراريه 

 كيمياء الضوئية 

 الديناميكا الحرارية 

  األول )الديناميكا الحرارية والتوازن الكيميائي( -الكيمياء الفيزيائية 

 223و  222ي, مختبرات الكيمياء الفيزيائية كيمياء المستوى الثان: 

  321 إي )حركية كيميائية والكيمياء الكهربية( -كيمياء المستوى األول, الكيمياء الفيزيائية 

  322-كيمياء المستوى األول, مختبر الكيمياء الفيزيائية 

 302مستوى مبتدئ, تطبيقات الحاسوب في الكيمياء 

 222ية التطبيقيةمستوى متقدم, الكيمياء الكهربائ 

  221 الثالث )الكمي, التحليل الطيفي الجزيئي والكيمياء السطحية والغرويات( -المستوى األول, الكيمياء الفيزيائية 
 

 المواد التي قمت بتدريسها في مرحله الدبلوم:
 كيمياء فيزيائيه صيدالنيه 

 كيمياء عضويه 

 كيمياء حيويه 

 101,102فيزياء عامه 

 هفيزياء حديثه ونسبي 

 المواد التي قمت بتدريسها في المرحله الثانويه واالعداديه:
 االحياء    *الفيزياء   *العلوم العامه    *الكيمياء* 

 التدريب وورش العمل والمؤتمرات
  7111/7101نظام التعليم االلكرتوين املدمج 

  ملدة ثالث ايام(هـ0409شعبان  00دورة تدريبيه يف املركز الوطين لقياس اداء االجهزة العامه  بتاريخ( 

  فعاليات امللتقى اخلامس عشر ملسؤويل التدريب يف القطاعني احلكومي واخلاص بعنوان )مستقبل التدريب يف ظل التحول الوطين
 هـ(02/4/0402-04)م(جامعة االمام حممد بن سعود االسالميه7171

  )عمادة البحث العلمي جبامعة االمام حممد بن سعود االسالميه –دورة تدريبيه بعنوان )قراءة بيانات النشر العلمي وحتليل مؤشراته
 م(01/7100/ 2-9)

 عمادة البحث العلمي جبامعة االمام حممد –بعنوان )تطبيقات احلاسب يف جمال حترير ومراجعة االوراق العلميه(  متقدمة دورة تدريبيه
 م(7101/مايو 6-9بن سعود االسالميه )
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 4 --م نظام الفورمات دورة تدريبية بعنوان )استخداMAT يف التدريس اجلامعي عمادة التطوير اجلامعي للفرتة من
 هـ06/9/0409هـ اىل 02/9/0409

  معهد االمري نايف للبحوث واخلدمات االستشارية جبامعة االمام حممد بن سعود –دورة ادارة املشروعات االحرتافية اسس ومبادى
 االسالميه 

  عمادة البحث العلمي جبامعة االمام حممد –)تطبيقات احلاسب يف جمال حترير ومراجعة االوراق العلميه( دورة تدريبيه تاسيسية بعنوان
 هـ0404/ 01/2-6بن سعود االسالميه )

  )عمادة البحث العلمي جبامعة االمام حممد –دورة تدريبيه متقدمة بعنوان )متطلبات اعداد االوراق العلميه للنشر يف اجملالت املتميزه
 هـ(9/0404/ 79-71عود االسالميه )بن س

 )مركز تطبيقات احلاسب يف العلوم الشرعية والعربية -ورشة عمل  بعنوان )توظيف التقنيات احلديثة خلدمة التطبيقات العلمية والشرعية 

  09اهة العلمية ) فعاليات منتدى الشراكة اجملتمعبة يف جمال البحث العلمي جبامعة االمام حممد بن سعود االسالمية بعنوان النز-
 هـ(0409/رجب02

 مجادي االوىل  79-74جامعة االمام حممد بن سعود االسالمية للفرتة -فعاليات ندوة كراسي البحث باململكة العربية السعودية
 هـ0400

  2005قطاع غزة ، واألردن املدمجورشة عمل حول منظومة التعلم اإللكرتوين. 

 7111-جامعة مشال فريجينياو -اللكرتوين ونظام اليوبينار املعمول به يف جامعه فلسطنيورشة عمل ملدة ثالث اسابيع بالتعليم ا 

 ( منوذجورشة عمل لتطوير تدريب املعلمني يف التعليم اإللكرتوين )مدارس احلصاد –وتطويره على مستوى املدارس  جامعة فلسطني
 .7119اخلاصه عام 

  عام  -جامعة فلسطني-كليه تكنولوجيا املعلومات  جامعة فلسطني( منوذجريب )االلكرتونية وأدوات الدعم للتد االنظمهورشة عمل
7112 

  2007 عام-وزارة التعليم العايل الفلسطيين ورشة عمل حول دور اجلامعات واملؤسسات البحثية يف تفعيل البحث والتطوير.  

   الردنيه.ا دورة تدريبية يف خمتربات الكيمياء الصناعية يف اجلمعية العلمية امللكية 

  ، 7112ورشة عمل "التخطيط االسرتاتيجي يف مؤسسات التعليم العايل ، وزارة التعليم العايل والبحث العلمي عمان ، األردن 

  األردن – 7101تنمية أعضاء هيئة التدريس عام  --مؤمتر التعليم العايل يف اململكة األردنية اهلامشية 

 

 االبحاث  والمنشورات.
 

 The Effect of Applied Potential on Plasmon Resonance Bands of Nanoscopic Silver  

Particles Adsorbed on Transparent Electrodes Jordan Journal of Chemistry Vol. 2 

No.1,    2008, pp. Galley Proof.   Nathir A. F. Al-Rawashdeha, Abbas I. Al-Akhras, 

Mohammed Abbo, M.mobarak 

 “Simulation of Immune System via Delivery of Liposome Incorporated Killed 

Vaccines.                                                                                        
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 Studies of  Electrochemical of symmetrical Mono,Di, ,Tri, phospho”, Hassan nomri, 

Abbas I. Al-Akhras, Research & Reviews in ElectroChemistry 2010, 2(3), 16-25. 

 Abbas I. Al-Akhras, J. Chem.  Physical Crystallogr., 2008, 15 (6) 422-501 

 “Inhibition of acidic Corrosion of Pure cupper  by  solutions of   Organic 

Compounds”, Abbas I. Al-Akhras, Hassan nomri, Corrosion Science, 2009, 35(3) 

 Hassan nomri, Abbas I. Al-Akhras, imad Al-hamad, Jamal N. fadi and Mohammed 

I. Turki,  physical Polyethylene , 200 _-8 , 29 (3), 119-115 
 

 
   (BOOKS: )     

 EXPERIMENTS IN GENERAL CHEMISTRY PART (1) PALSTIN UNIVERSITY                  

2002/2002     Students of the Faculty of Dentistry and the Faculty of                       

 GENERAL CHEMISTRY-  PALSTIN UNIVERSITY  , 2002/2002  TO Students of the                  
      Faculty of Dentistry and the Faculty of Engineering 

                SUPERVISION M.Sc research projects     

 Removal of phenols from waste water by catalytic oxidation. 

 Study on the transition metal chelates of indigotin. 

 Removal of organic pollutants by catalytic oxidation, a kinetic study. 

               شهادات التقدير والتميز
  7114/7111شهادة تقدير اليوم العلمي الثامن لكلية العلوم واالداب من جامعة العلوم والتكنولولوجيا االردنيه للعام اجلامعي 

 وم شهادة تقدير يف اجناح معارض التجارب الكيميائيه ومسابقات الكيمياء لليوم العلمي السابع لكلية العلوم واالداب من جامعة العل
 7114/7111والتكنولولوجيا االردنيه للعام اجلامعي 

  7111/7119شهادة تقدير اليوم العلمي السادس لكلية العلوم واالداب من جامعة العلوم والتكنولولوجيا االردنيه للعام اجلامعي 

 7111جامعة فلسطني يف اجلهود والتفاين يف العمل عام  شهادة تقدير املوظف املميز يف. 

 7112/7119دير ودرع مدارس احلصاد اخلاصه شهادة تق 

  7119/7119درع  وشهادة تقديرجامعة دمشق للمشاركه يف فعاليات املؤمتر العلمي 

  7119/7112شهادة تقدير جامعة حلب للمشاركه يف فعاليات املعهد الفرنكفوين للدراسات 

 المعارض الخارجيه والداخليه 
 )ديب(. -م العايل والتعليم اإللكرتوين للتعلي 7111جيتكس  املشاركة يف معرض * 

 األردن. - 7112. معرض الشرق األوسط التكنولوجيا METS 2007معرض  املشاركة يف *             
 7111حلب  -سوريا للتعليم العايل  معرض اكادمييا  املشاركة يف*             
  7119 حلب-عايل  سوريا للتعليم المعرض اكادمييا  املشاركة يف*              
  7119   دمشق -سوريا للتعليم العايلمعرض اكادمييا  املشاركة يف*              
 .7112االردن عام  -معرض عمان الكربى من التعليم والتدريب  *املشاركه يف             
 األردن. - 7112معرض التعليم والتدريب وفرص العمل  *املشاركه يف             
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 في المنظمات والجمعيات واللجان العضوية

 7119/7116 جامعة فلسطني -اجلامعه  عضو جملس *      
 7119/7101جامعة فلسطني  -عضو جلنة االمتحانات املركزيه *      
 7119/7101جامعة فلسطني-عضو جلنة القبول والتسجيل *      
 7119/7101جامعة فلسطني-رئيس جلنة التعيينات اخلارجيه  *      
 7112/7101جامعه فلسطني -عضو جلان اخلطط الدراسيه لكليات االداب واهلندسه *      
 7119/7101جامعة فلسطني - االكادمييه * مفوض عقد االتفاقيات اخلارجيه      
 7119/7101* عضو جلنة املعادالت يف جامعة فلسطني       
 7119/7101-يهجامعة فلسطني اخلارج مكاتب ارتباط  مسؤول فروع *      
 * عضو اجلمعية األردنية الكيميائية      

 * عضو الشبكة العربية للتعليم املفتوح والتعليم عن بعد      
 * عضو مجعية البيئة األردنية      
 جامعة فلسطني -والتطوير * عضو جلنة التنمية       
 * عضو معهد للفكر اإلسالمي      
 والتكنولوجياة يف جامعة للعلوم * رئيس اللجنة االجتماعي      
 *سكرتري اللجنه االجتماعيه جلمعية االخرس التعاونيه      
 * عضو مجعيه اجنادين اخلرييه      

  العلوم والتكنولوجيا-خارجي لربامج وختصصات كليه العلوم ومقيم * عضو حمكم      
 جامعة فلسطني -*  عضو جلان البحث العلمي   
 االعلوم والتكنولوجي-قسم الكيمياء-اخلي لربامج كلية العلوم* التقييم الد   
 العلوم والتكنولوجيا-للربامج العلميه وعناصر اجلوده *عضو جلان تقييم املعايري   
 *جلنة التقرير النهائي لنتائج عمليه التقييم ومقارنتها مع املعايري واملقاييس الرمسيه   
 التعليم اليت يتم من خالهلا صياغة تطور مستقبل ملؤسسات التعليم العايل*التخطيط االسرتاتيجي وجودة نظام    
 * متابعة االعتماد العام واالعتماد اخلاص لتخصصات جامعة فلسطني مع وزارة التعليم العايل الفلسطيين   
 

 المهام االخرى
 االردن –جامعة فلسطني  فرغمدير       
 االردن-نيجامعه فلسط–مدير املوارد البشريه       

 المهارات االخرى
 .إتقان اللغة اإلجنليزية يف القراءة والكتابة واحملادثة 
  جبميع نواحي العمليف استخدام احلاسوب والقدره العاليه جدا  الكفاءة  
  االخرىعات وغريها من الصنا )الطالء ، واألمسدة والفيزيائيه والعضويه  إنشاء وجتهيز العديد من خمتربات الكيمياء غري العضوية  ،

 .جامعة فلسطني -جامعة العلوم والتكنولوجيا
 جامعة فلسطني  -وضع اخلطه الكامله ملختربات طب وجراحة الفم واالسنان 
  الكرتونيا وجتهيز املاده العلميهاعداد ومتابعة وحتضري احملاضرات 
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  حلول معظم املشاكل الفنيه للتعليم االلكرتوين 

 يه للمشاريع االكادمييه االلكرتونيه اعداد اخلطط واجلدوى االقتصاد 

 االردن -جامعة الريموك -ممتحن خارجي 

 جامعة فلسطني-ادارة املشاريع اخلاصه يف اخلارج 

  املشاركة يف اجملالت العلميه 

   البث املباشر واملسجل(   م اإللكرتوين يالتعل اخلربه العاليه يف  فن التدريس بواسطة طرق ( 

 م و اجلودة  جبامعة االمام حممد بن سعود االسالميةعضو عدة جلان يف التقيي 
 الهوايات

 العمل الجماعي والتطوعي ,الرحالت والسفر ,ممارسة الرياضه والسباحه

 
 

 

 

 

 

 

 


