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HURL

-

المؤهلت العلمية
 عنوان الرسالة,  المؤسسة,  المؤهل, السنة

الدكتوراة,University of Valencia, Spain
(Polymer Chemistry)

1999

الماجستير,Middle East University Ankara, Turkey.
(Polymer Chemistry)

1993

البكالوريوس,Middle East University Ankara, Turkey
(Chemistry)

1991
السجل الوظيفي

 المؤسسة,  الوظيفة,  الى تاريخ- من تاريخ
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Associate Professor ,Department of Chemistry,Al-Azhar university-Gaza

2008 ,

Assistant Professor ,Department of Chemistry, Al-Azhar university-Gaza

1999 ,2008

Lecturer ,Department of Chemistry Al-Azhar university Gaza

1994 ,1996

Lecturer ,Department of Chemistry, Islamic University-Gaza.

1993 ,1994

المهام الدارية
 المستوى,  المهمة,  النهاية- البداية

الجامعة, رئيس ديوان رئيس الجامعة

2011 ,2011

القسم, نائب رئيس قسم الكيمياء

2006 ,2006

الكلية, رئيس قسم الكيمياء

2006 ,2007

الجامعة, نائب عميد الدراسات العليا والبحث العلمي

2008 ,2008

الجامعة, مساعد نائب رئيس الجامعة للشئون الكاديميه

2008 ,2010

الجامعة, عميد كلية العلوم

2011 , حتى الن

الهتمامات البحثية
اهتمام

, Polymer Chemistry , Polymer blends. , Synthsis of copolymers and terpolymers and
charachterization
منشورات مختارة

بحوث في مجلت علمية

Omar Meld , Ali usanmaz, Jale Hacaloglu (1994) . Mass spectral analysis of poly(3aminocrotonamide) obtained by radiation induced solid state polymerization”
,Eur.Polym. J. ,30() ,693. ( )
Omar Meld , Ali usanmaz, Jale Hacaloglu (1994) . Mass spectral analysis of poly(3aminocrotonamide) obtained by radiation induced solid state polymerization”
,Eur.Polym. J. ,30() ,693. ( )
الشراف
 السنة,  الجلسة,  الرسالة,  المرشحين, الدرجة

 ماجستير,Mohammed Helles ,Synthesis and characterization of electrically conducting
terpolymers of Aniline ,2011 ,
 ماجستير,Moataz Isleem ,Synthesis and characterization of aniline and aniline derivatives
copolymers ,2010 ,
 ماجستير,Mohammed Fayad ,Synthesis and characterization of some electrically
conducting copolymers ,2010 ,
 ماجستير,Ehab A A Sobeh ,Studies on the compatibility of polymer-polymer mixtures by
dilute viscometry ,2006 ,
 ماجستير,Hani M helles ,Viscometric study on the compatibility of polymer-polymer
mixtures in ,2002 ,

منجزة

التدريس
 اسم المادة, المستوى

1) * )كيمياء عامة
* كيمياء عضوية لطلبة الطب و الحياء

البكالوريوس

* كيمياء المبلمرات
2) * )كيمياء عامة
* كيمياء عضويه متقدمة
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دراسات عليا

مساهمات مجتمعية
من  -الى  ,المساهمة  ,المستوى

2007-2008 -

عضو اللجنة التحضيرية المشرفة على انتخابات مجلس نقابة العاملين للدورة ), (14جامعة

2006-2007 -

عضو اللجنة التحضيرية المشرفة على انتخابات مجلس نقابة العاملين للدورة ), 13جامعة

مايو  - 2006سبتمبر 2007

عضو لجنة الدراسات العليا عن كلية العلوم ,جامعة

2009 -

عضو وحدة الجودة و النوعية ,جامعة
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