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العنوان الحالي:
قسم الكيمياء – الجامعة االردنية
تلفون (العمل):
فاكس:

e-mail : salimsabri42@gmail.com
s.sabri@ju.edu.jo
الشهادات العلمية :
 بكالوريوس كيمياء– الجامعة األمريكية في بيروت 1433 -
 ماجستير كيمياء – الجامعة األمريكية في بيروت – 1439
 دكتوراه في الكيمياء العضوية الفيزيائية– جامعة كاليفورنيا لوس أنجلوس – الواليات المتحدة
األمريكية . 1422
الخبرة في مجال التدريس :
 محاضر – الجامعة األمريكية في بيروت – 1439
 مساعد تدريس – جامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس ( )1422-1439
 أستاذ مساعد  -الجامعة األردنية في عمان  -األردن ()1422-1422
 باحث – مركز الكويت لألبحاث – ()1491-1490
 أستاذ مشارك – الجامعة األردنية في عمان – األردن ()1492-1422
 أستاذ – الجامعة األردنية في عمان – األردن ( )2009-1492
 أستاذ – الجامعة الهاشمية في األردن ()1449-1443
 أستاذ – جامعة الشارقة -األمارات العربية المتحدة ()2010- 2000
 أستاذ  -الجامعة االردنية – عمان  -االردن ()2014-2010

الخبرة في المجال اإلداري :
 مستشار رئيس الجامعة األردنية ()1490-1429
 مساعد عميد الكلية كلية العلوم للدراسات العليا والبحث العلمي – الجامعة األردنية ()1499-1494
 نائب عميد كلية العلوم – الجامعة األردنية ()1499-1499
 عميد كلية العلوم – الجامعة األردنية ()1444-1494
 نائب رئيس الجامعة للشؤون األكاديمية وعميد كلية العلوم واآلداب في الجامعة الهاشمية  -األردن
()1449-1443
 رئيس الجامعة الهاشمية باإلنابة (فبراير -1449يوليو )1449
 رئيس لجنة العطاءات المركزية في الجامعة األردنية( .سبتمبر -1449فبراير)2000
 عضو اللجنة الوطنية لتطوير التعليم العالي في األردن ()1449-1443
 عميد كلية اآلداب والعلوم – جامعة الشارقة – الشارقة  ،دولة اإلمارات العربية المتحدة (فبراير
)2003_2000
 نائب مدير جامعة الشارقة للشؤون األكاديمية ،الشارقة ،دولة اإلمارات العربية المتحدة (2003ـــ
)2010
لجان التحكيم واإلشراف:








رئيس لجنة تحكيم جائزة عبد الحميد شومان لمعلمي العلوم في األردن ()1444-1440
عضو لجنة تحكيم جائزة عبد الحميد شومان في الكيمياء للعلماء الشبان العرب في الكيمياء
عضو لجنة إشراف على تأليف كتب الكيمياء للمرحلة الثانوية في األردن ()1449-1441
عضو المجلس االستشاري للمؤتمر األوروبي اآلسيوي الدوري لعلوم الكيمياء)2003-1499( .
عضو اللجنة االستشارية لمجلة  Bioactive Natural Productsوالتي تنشرها & Taylor
.)Francis Group (UK
عضو لجنة تحكيم جائزة سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم لألداء التعليمي المتميز
()2002،2004،2009،2001
كما رأس وشارك في العديد من اللجان خالل عمله في الجامعات المختلفة (لجنة الخطة الدراسية ،
لجنة الترقية ،لجنة االعتماد األكاديمي  ،لجنة قضايا الطلبة األكاديمية ،اللجنة المالية . ،لجنة حفل
تخريج الطلبة ،لجنة الخطة االستراتيجية)......

األبحاث المنشورة


بلغت األبحاث المنشورة ( )99بحثا ً واإلشراف على ما يزيد على ( )92رسالة ماجستير ودكتوراه،
في مجال عزل وتعريف المركبات من المنتجات الطبيعية ،وتخليق المركبات الحلقية غير المتجانسة
والتي لها تأثيرات بيولوجية.

