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تدريسي نوقشت بشكل مستفيض على مدى  41بحثا" قدمت من قبل  53تضمنت 

 يومين من قبل اللجان العلمية  متخصصة في مختلف المجاالت البحثية للكيمياء 

 المجاالت البحثية للبحوث المقدمة :

 الطبية الكيمياء الحياتية والسريرية

  المتقدم اآلليالكيمياء التحليلية والتحليل 

 والتطبيقات الصناعيةالكيمياء الصناعية 

 وطرق تخليق المركبات العضوية الكيمياء العضوية 

  وتطبيقاتها الحاسوبية الكيمياء الفيزيائية وكيمياء الكم

 وطرق االستفادة من المركبات في المجاالت الطبيةالكيمياء الالعضوية 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 

 وم ــلـعـة الـيـلـك –ة ـوفـكـة الـجامع

 اء ـــيـــمـــيـكـم الــــســـق
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