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 المؤهلات العلمية
 

 شراف مشترك بين جامعة مانشسترإ، كيمياء تآكل املعادن، دكتوراه الفلسفة UMIST  مركز

عنوان  .1985ديســمبر  1ة، جامعة اإلسكندري، كلية العلوماململكة املتحدة و ، كل والحمايةالتآ

 ".مشتقات الهيدرازين كمثبطات للتآكل الحمضىي للصلب" رسالة الدكتــوراه

  1982ديسمبر  1 ،جامعة اإلسكندرية، كلية العلوم، كيمياء تآكل املعادن، ماجســتير العلوم. 

 "تأثير الوسط على تآكل األملنيوم"عنوان رسالة املاجســتير

 بتقدير ممتاز مع ، جامعة اإلسكندرية، الخاصة في العلوم في الكيمياء درجة البكالوريوس

 .1978 ةيولي 30 ،سنوات الدراسة وأول الكلية عام التخرج(مرتبة الشرف )أول الدفعة خالل 
 

 الوظيفة الحالية
 

    .جمهورية مصر العربية ،عالي والبحث العلمي للبحث العلمينائب وزير التعليم ال
 

 الأكاديميةالوظائف 
 

 ةـــــــــــــــــــــــــــــــــســــــــــــــــــــــــــــــــــــؤســـــــــــــــــــــــــــــــامل لــــــــــــــــــــــــوظــــــــــــــيـــــــــــــفـــــــــةا خـــــــــــــــــــــــــــــــــاريــــــــالت
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31/10/1978 

21/2/1983 

 جامعة اإلسكندرية، كلية العلوم، قسم الكيمياء معيد

22/2/1983 

21/2/1986 

 جامعة اإلسكندرية، كلية العلوم، قسم الكيمياء مدرس مساعد

15/10/1984 

25/8/1985 

 مانشستر  جامعة، مركز التآكل والحماية عضو بعثة إشراف مشترك

UMIST ،اململكة املتحدة  

22/2/1986 

25/3/1991 

 جامعة اإلسكندرية، كلية العلوم، قسم الكيمياء مدرس

 زائر أستاذ 1989 /1988

 

قسم علوم املواد والهندسة، معمل البروفيسور 

 يولج للتآكل، معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا

MIT،الواليات املتحدة األمريكية 

23/1/1990 

22/1/1992 

معهد مانشستر للعلوم  ،مركز التآكل والحماية باحث

 .اململكة املتحدة،  UMISTوالتقنية

26/3/1991 

23/9/1996 

 جامعة اإلسكندرية، كلية العلوم، قسم الكيمياء أستاذ مساعد

24/9/1996  

 حتى اآلن

 جامعة اإلسكندرية، كلية العلوم، قسم الكيمياء أستاذ

21/10/1993 

20/6/2001 

جامعة امللك ، كلية العلومء، قسم الكيميا أستاذ مشارك ثم أستاذ

 اململكة العربية السعودية، الرياض، سعود

كنترول عام الفرقة رئيس  2004 -2002

 الثانية علوم

جامعة اإلسكندرية )تم تحويل ، كلية العلوم

أعمال الكنترول من يدوي إلى آلي ورفع النتائج 

 (. على االنترنت

مشرف عام مخازن  2007 – 2003

 الكيماويات والزجاجيات

 جامعة اإلسكندرية، كلية العلوم

25/1/2006  

9/3/2006 

 لبنان، جامعة بيروت العربية، كلية العلوم أستاذ زائر

20/11/2006 

1/9/2009 

كلية للدراسات الوكيل 

 والبحوث العليا

 جامعة اإلسكندرية، كلية العلوم

2/9/2009  

11/10/2011 

جامعة النائب رئيس 

 للدراسات العليا والبحوث

 جامعة اإلسكندرية

 اإلسكندريةجامعة بأعمال رئيس القائم   12/10/2011
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  جامعةال 29/11/2011

29/11/2011  

28/11/2015 

دينة األبحاث العلمية مدير م

 التكنولوجية  والتطبيقات

مدينة األبحاث العلمية والتطبيقات 

 برج العرب، التكنولوجية
 

 تخصصةمجمعيات علمية عضوية 

 
 .2015عضو مجلس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا منذ  .1

 .2015والتكنولوجيا منذ زميل أكاديمية البحث العلمي  .2

 .2012منذ عام  Sigma Xi عضو جمعية سيجما للبحث العلمي األمريكية .3

 .وحتى اآلن 2011عضو ونائب رئيس مجلس إدارة هيئة فولبرايت األمريكية منذ نوفمبر  .4

 .1994عضو الجمعية الكيميائية السعودية باململكة العربية السعودية منذ عام  .5

 .1990منذ عام  CChem الجمعية امللكية البريطانية للكيمياءقانوني كيميائي من  .6

 .1990منذ عام  MRSC عضو الجمعية امللكية البريطانية للكيمياء .7

 .1989منذ عام  NACE عضو الجمعية القومية ملهندسىي التآكـل األمريكية .8

 .1986عضو الجمعية العربيـة لعلوم املـواد بجمهورية مصر العربية منذ عام  .9

 .1978نقابة العلمية بجمهورية مصر العربية منذ عام عضو ال .10

 

  عضوية هيئات تحرير مجلات عالمية
 

 .2013منذ عام  Canadian Chemical Transactions عضو هيئة تحرير مجلة .1

 .2008منذ عام  Rasayan Journal of Chemistry عضو هيئة تحرير مجلة .2

للكيمياء إصدار اتحاد الكيميائيين العرب  عضو الهيئة الدولية االستشارية للمجلة العربية .3

الرياض اململكة العربية السعودية منذ عام  –التي تنشرها الجمعية الكيميائية السعودية 

2007. 

 .2004الصادرة عن دار النشر الهندية منذ عام  (IJAC) رئيس تحرير مجلة الكيمياء التطبيقية .4

 .Scientific Journals International (SJI) عضو هيئة تحرير مجلة .5

الصادرة من  .Journal of Biophysics and Biomedical Sciencesعضو هيئة تحرير مجلة .6

 .2010معهد البحوث الطبية بجامعة اإلسكندرية منذ عام 

 :في املؤتمرات التالية International Advisory Board عضو املجلس االستشاري الدولي .7

 29th Annual Conference, “International Conference on Corrosion Mitigation 

and Surface Protection Technologies”, Plaza Hotel – Alexandria, Egypt, 14-16 

December 2010. 
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 12th International Conference on Fracture, ICF12, to be held in Ottawa, Canada 

on 12-17 July 2009. 

 7th Urb-Corr International Conference: Study and Control of Corrosion in the 

Perspective of Sustainable Development of Urban Distribution Grids, Băile 

FELIX, 25-27 June 2008. 

 The First World Congress on Corrosion in the Military: Cost Reduction 

Strategies, Grand Hotel Vesuvio-Sorrento, Italy, 6-8 June 2005. 
 

  محلية وعالميةوائز ج
 

 .2012جائزة جامعة اإلسكندرية التقديرية في مجال العلوم األساسية لعام  .1

 .2012درع جامعة اإلسكندرية للتميز اإلداري بالجامعة لعام  .2

الدكتور/وزير التعليم العالي من السيد األستاذ  2012درع تكريم من جامعة املنصورة نوفمبر  .3

 .والبحث العلمي والسيد األستاذ الدكتور/ رئيس الجامعة

جائزة جامعة اإلسكندرية للتميز العلمي لجامعة اإلسكندرية في مجال العلوم األساسية لعام  .4

2010. 

5.  
ً
 .2010ميدالية جامعة اإلسكندرية لنشر أبحاث في مجالت متخصصة ومفهرسة عامليا

 .2010اإلسكندرية لرئاسة اللجنة العليا للجوائز بالجامعة لعام جائزة جامعة  .6

 إللقاء  –املدينة املنورة -درع وشهادة تقدير من جامعة طيبة  .7
ً
اململكة العربية السعودية تقديرا

محاضرة افتتاحية في املؤتمر السعودي الرابع للعلوم: إسهام كليات العلوم باململكة العربية 

 .2010مارس  24 – 21تنمية في الفترة السعودية في مسيرة ال

 للتدريس املتميز كأستاذ  –درع جامعة امللك سعود بالرياض .8
ً
اململكة العربية السعودية تقديرا

 .2001كلية العلوم أثناء إعارتي من جامعة اإلسكندرية عام  –بقسم الكيمياء 

يمياء مع االستضافة جائزة عبد الحميد شومان للعلماء العرب الشبان + درع املؤسسة في الك .9

، وتمنح لألبحاث 1995بعمان. والجائزة مقدمة من مؤسسة عبد الحميد شومان باألردن لعام 

 .العلمية املتميزة لشباب العلماء الباحثين في مجال الكيمياء على مستوى الوطن العربي

مي جائزة األستاذ الدكتور/ إبراهيم عمار في كيمياء التآكل من أكاديمية البحث العل .10

. وتمنح هذه الجائزة لألبحاث العلمية املتميزة في مجال كيمياء 1995والتكنولوجيا لعام 

 .التآكل على مستوى جمهورية مصر العربية
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لعام  NACE درع الجمعية القومية ملهندسىي التآكل األمريكية + Melvin Romanoff جائزة .11

      Corrosion & Material وذلك لفوز أحد األبحاث كأفضل بحث منشور في مجلتي 1995

Performance 1991األمريكتين لعام. 

 .1993جائزة جامعة اإلسكندرية للتشجيع العلمي + ميدالية فضية لعام  .12

جائزة األستاذ الدكتور/ محمد عبد السالم )تمول من دخل جائزة نوبل املمنوحة لعالم الذرة  .13

األسبق للمركز الدولي للفيزياء النظرية الباكستاني األستاذ الدكتور/ محمد عبد السالم املدير 

التابع لألمم املتحدة بإيطاليا( في الكيمياء من أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا لعام 

. وتمنح هذه الجائزة لألبحاث العلمية املتميزة لشباب الباحثين في مجال الكيمياء على 1990

 . مستوى جمهورية مصر العربية

، وتمنح هذه الجائزة للخريج أول 1978ور / عبد الفتاح إسماعيل عام جائزة األستاذ الدكت .14

 .الدفعة بكلية العلوم جامعة اإلسكندرية

 .1978درجة بكالوريوس العلوم بتقدير عام ممتاز مع مرتبة الشرف عام  .15

األمريكية   Who’s Who ”من هؤالء في الهندسة والعلوم"يشار إلى السيرة الذاتية في موسوعة  .16

 ()الطبعة السادسةمنذ 

 (منذ )الطبعة السادسة عشر” من هؤالء في العالم“يشار إلى السيرة الذاتية في موسوعة  .17

 ”من هؤالء من املحترفين“يشار إلى السيرة الذاتية في موسوعة  .18

 .”من هؤالء في العلوم والتعليم العالي“يشار إلى السيرة الذاتية في موسوعة  .19
 

 التدريبية وورش العمل البرامج 

 
املفهوم الشامل “حضور االجتماع الدولي الثالث لفريق الخبراء األورومتوسطية بعنوان:  .1

بدولة مالطا. كما تم  2015أكتوبر  3 –سبتمبر  29خالل الفترة ” لرابطة املياه والطاقة والغذاء

تحويل االختراعات إلى دور مدينة األبحاث العلمية ببرج العرب في “إلقاء محاضرة بعنوان 

 .”ابتكارات من خالل وادي العلوم والتكنولوجيا باملدينة

، مكتبة ”أودية العلوم والتكنولوجيا: التخطيط واإلدارة“رئيس ورشة العمل الدولية:  .2

التكامل بين أنشطة البحوث “مع إلقاء محاضرة بعنوان:  ″2015سبتمبر  28” اإلسكندرية

 .”ينة األبحاث العلميةواملنطقة االستثمارية في مد

، حيث أن مدينة األبحاث  UNESCO-WTA حضور املجلس التنفيذي لجمعية أودية العلوم .3

العلمية عضو في املجلس التنفيذي للجمعية. كما تم حضور ورشة العمل الدولية للتدريب 

 الجامعات وتطوير املدن“ WTA والتي نظمتها اليونسكو مع الهيئة الدولية ألودية العلوم
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سبتمبر  25 – 22املنعقدة في مدينة دايجون بكوريا الجنوبية في الفترة ” العلمية وأودية العلوم

2015. 

ممثل مدينة األبحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية في ورشة الخبراء الخاص بمؤشر  .4

 .األردن –بعمان  2015سبتمبر  17املعرفة العربي يوم 

في الدورة التدريبية في أودية العلوم والتكنولوجيا محاضر وممثل جمهورية مصر العربية  .5

واستضافته وزارة  Innopolis والتي نظمتها مؤسسة 2015يونيو  12 –يونيه  1الكورية من 

 .العلوم وتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت والتخطيط املستقبلي، دايجون، جمهورية كوريا

وجية في ورشة عمل إقليمية بتونس خالل ممثل مدينة األبحاث العلمية والتطبيقات التكنول .6

تطوير معايير قياس األداء في أودية العلوم والتكنولوجية لدول  2015مايو  27 – 24الفترة 

 .شمال أفريقيا: وادي تكنولوجيا الغزالة

 لوزارة البحث العلمي حضور ورشة عمل لعرض نتائج وتوصيات تقرير البنك الدولي  .7
ً
ممثال

 .2015مايو  11ليم والنتائج النهائية لتقييم أعمال الصندوق يوم عن صندوق تطوير التع

الفكر املقترح تنفيذه على قوانين العاملين بالدولة وقطاع األعمال وقانون “حضور مؤتمر  .8

 .2015إبريل  27القاهرة يوم ” العمل ودور األجهزة الرقابية في التنفيذ واملتابعة

تحدة مع وفد برئاسة أ.د. وزير البحث العلمي حضور ورشة عمل زيارة لندن باململكة امل .9

مشرفة -في إطار اتفاقية نيوتن” أنظمة إنشاء وإدارة أودية العلوم البريطانية“للتعرف على 

املوقعة بين صندوق التنمية والعلوم التكنولوجية بمصر واملجلس الثقافي البريطاني خالل 

 .2015مارس  6-1الفترة 

ية للتدريب والتي نظمتها اليونسكو مع الهيئة الدولية ألودية محاضر في ورشة العمل الدول .10

املنعقدة في مدينة دايجون ” الجامعات وتطوير املدن العلمية وأودية العلوم“ WTA العلوم

 .2014نوفمبر  13 – 11بكوريا الجنوبية في الفترة 

يونيه  11م محاضر في ورشة عمل عن البحث العلمي باألكاديمية العربية للنقل البحري يو  .11

2014. 

حضور ورشة العمل اإلقليمية حول إدارة أودية العلوم والتكنولوجيا في منطقة الشرق  .12

بالدار البيضاء باململكة املغربية خالل الفترة  Mundiapolis األوسط والتي عقدت بجامعة

 .2013نوفمبر  5إلى  4من 

الصغيرة واملتوسطة بناء على حضور ورشة تدريبية دولية حول االبتكار التكنولوجي للشركات  .13

 .2013سبتمبر  18 – 7العلوم والتكنولوجيا، بكين، الصين 

تثمين: الفوائد امللموسة من “الدولية للتدريب،  – WTA حضور ورشة عمل اليونسكو .14

 .2012نوفمبر  17 – 14، دايجون، جمهورية كوريا، ”حدائق العلوم والتكنولوجيا
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ية والذي نظمه مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس اجتياز البرامج التدريبية التال .15

 :والقيادات بجامعة اإلسكندرية

 تنمية الجدارات اإلدارية P2  2005مايو  31 – 28في الفترة. 

 الجوانب القانونية بالجامعات L4  2005مايو  9 – 7في الفترة. 

 اتخاذ القرار وحل املشكالت L3  2005ابريل  12 – 9في الفترة. 

   Material لجامعات مصر في تدريس مقررات علم التآكل كما أشير إلي ذلك في مجلةممثل  .16

Performance األمريكية والتي تنشرها جمعية مهندسىي التآكل األمريكية وذلك في مجموعة

 .75صفحة  1996(9)35، 70صفحة  1994(11) 33من األعداد يذكر منها:

جامعة  –د الدراسات العليا والبحوث اجتياز دورة تدريبية على الحاسب اآللي بمعه .17

 .1987اإلسكندرية ملدة خمسين ساعة في مارس 

اجتياز دورة تدريبية للميكروكمبيوتر واستخداماته بكلية العلوم جامعة اإلسكندرية بالتعاون  .18

 .1986أغسطس  15 –يوليو  7مع جامعة وينيبج بكندا في الفترة 

 

 

 البعثات والمهمات الرسمية والعلمية
 

ممثل أ.د. وزير البحث العلمي ومدينة األبحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية في منتدى  .1

 .2014أكتوبر  7-5العلوم والتكنولوجيا في املجتمع والذي عقد في كيوتو باليابان في الفترة 

 2013ممثل مدينة األبحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية بقرار وزاري في نحو العاملية  .2

لس الثقافي البريطاني والذي عقد في مركز دبي للتجارة العاملية بدولة اإلمارات املتحدة في املج

 .2013مارس  6-4الفترة 

ممثل مدينة األبحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية بقرار وزاري في منتدى العلوم  .3

 .2012بر أكتو  9-7والتكنولوجيا في املجتمع والذي عقد في كيوتو باليابان في الفترة 

ممثل مدينة األبحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية بقرار وزاري لتوقيع اتفاقيتين مع  .4

إبريل  28-22جامعة جراتس للتكنولوجيا وجامعة فيينا للتكنولوجية بالنمسا في الفترة 

2012. 

ملجلس ممثل مدينة األبحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية بقرار وزاري في االجتماع األول  .5

إدارة مشروع إنتاج الطاقة الكهربية باستخدام املجمعات الشمسية الذي عقد في مركز 

 .2012مارس  21-20بمدينة روما بإيطاليا في الفترة  ENEA أبحاث كاسشيا

ممثل جامعة اإلسكندرية في اجتماع رؤساء الجامعات العربية األوربية في جرونينج بهولندا في  .6

 .2011يوليه  6 – 3الفترة 
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ممثل جامعة اإلسكندرية في املؤتمر اآلسيوي واملحيط الهادي السادس للقيادات املهنية في  .7

 .2010نوفمبر  19-17والذي عقد في سنغافورة في الفترة  6th QS-APPLEالتعليم 

ممثل رئيس جامعة اإلسكندرية ورئيس جلسة في املؤتمر الدولي الثالث للجامعات األسبانية  .8

 .2010أكتوبر  14-10والذي عقد في جزر الكناري بأسبانيا في الفترة واألفريقية 

في إطار اتفاقية التعاون بين  2010سبتمبر  15-13السفر إلى جامعة نيس بفرنسا في الفترة  .9

 .جامعة اإلسكندرية وجامعة نيس

بناًء على دعوة من كلية العلوم والهندسة املعلوماتية في جامعة الروح القدس الكسليك  .10

النشر العلمي: تحديات “لبنان تم إلقاء محاضرة في ورشة العمل بعنوان  –بيروت ب

 2010مايو  25يوم ” وإمكانيات

مايو  26يوم ” يوم البحث العلمي“بناًء على دعوة من جامعة بيروت العربية تم إلقاء كلمة في  .11

2010. 

 لألستاذ الدكتور رئي .12
ً
س جامعة اإلسكندرية املشاركة في ندوة الدول اليورومتوسطية ممثال

 .2010يناير  16-14والذي عقدت في مدينة مارسيليا بفرنسا في الفترة 

املوقع بين جامعة اإلسكندرية  VT-MENA رئيس وفد جامعة اإلسكندرية ملتابعة برنامج .13

 .2009ديسمبر  4 –نوفمبر  28تك بالواليات املتحدة األمريكية -وجامعة فيرجينيا

 .األعلى للجامعة بيروت العربية بلبنانحضور اجتماعات املجلس  .14

، 2010، إبريل 2010، يونيه 2010حضور اجتماع مجلس جامعة بيروت العربية في: أغسطس  .15

 .2009، نوفمبر 2009، ديسمبر 2010فبراير 

مهمة رسمية مع وفد مصر الرسمي للمشاركة في ورشة عمل الوصول إلى التميز في التعليم  .16

 .2009نوفمبر  4-2إفران باملغرب  العالي والتي عقدت بمدينة

أستاذ زائر لقسم الكيمياء وكلية الهندسة بجامعة تاسكيجي بوالية أالباما األمريكية وجامعة  .17

، شهر فبراير 2012كريستوفر نيوبورت نيوز بوالية فرجينيا األمريكية خالل شهر أغسطس 

2009. 

 .2008ونيه أستاذ زائر لكلية العلوم بجامعة بيروت العربية بلبنان ي .18

أستاذ زائر لقسم الكيمياء وكلية الهندسة بجامعة تاسكيجي بوالية أالباما األمريكية خالل  .19

 .2007شهر يناير 

 .2006مارس  8 –يناير  25أستاذ زائر لكلية العلوم بجامعة بيروت العربية بلبنان  .20

التنسيق الدولي ممثل لجمهورية مصر العربية في اللجنة الدولية املنظمة للمؤتمر والقيام ب .21

بين إيطاليا والجهات املصرية العسكرية واملدنية املهتمة باملؤتمر العاملي األول في القوات 

 8-6والذي عقد في سورينتو بإيطاليا في الفترة من ” أستراتيجية خفض النفقات“املسلحة 

 .2005يونيه 
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 .2005يونيه  11-5أستاذ زائر لقسم املواد وهندسة اإلنتاج بجامعة نابولي بإيطاليا  .22

أستاذ زائر لقسم الكيمياء وكلية الهندسة بجامعة تاسكيجي بوالية أالباما األمريكية خالل  .23

 .2004شهر نوفمبر 

اململكة العربية  -الرياض-جامعة امللك سعود  –قسم الكيمياء  –إعارة إلى كلية العلوم  .24

 .19/10/1999وحــتى 20/1/1994السعودية اعتبارا من 

سسة عبد الحميد شومان بعمان اململكة األردنية الهاشمية لتكريمي ضمن وفد دعوة من مؤ  .25

 .1995العلماء العرب الشبان عام 

مركز التآكل والحماية باململكة املتحدة  UMIST أستاذ زائر في مهمة علمية بجامعة مانشستر .26

 .20/1/1992وحـتى  23/1/1990اعتبارا من 

معمل يولج للتآكل  .I.T اشوستس للتكنولوجياأستاذ زائر في مهمة علمية بمعهد ماس .27

 من 
ً
 .28/1/1989إلى  21/8/1988بالواليات املتحدة األمريكية اعتبارا

مركز التآكل والحماية إلجراء رسالة  UMIST بعثة إشراف مشترك إلى جامعة مانشستر .28

 .25/8/1985وحــتى  15/10/1984الدكتوراه اعتبارا من 

 .1972-1966خالل عمل الوالد بجامعة الكويت في الفترة  مرافق ألسرتي لدولة الكويت .29
 

 المشاركة في اللجان والمجالس
 

نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة ملدينة األبحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية منذ  .1

 .وحتى اآلن 2011ديسمبر 

ملدينة األبحاث العلمية رئيس مجلس إدارة وادي العلوم باملنطقة االستثمارية بالهيئة العامة  .2

 .وحتى اآلن 2011والتطبيقات التكنولوجية منذ ديسمبر 

رئيس لجنة جوائز الدولة التشجيعية في العلوم الكيميائية من أكاديمية البحث العلمي  .3

 .2015والتكنولوجيا منذ إبريل 

لوجية منذ رئيس لجنة اإلنشاءات بالهيئة العامة ملدينة األبحاث العلمية والتطبيقات التكنو  .4

 .وحتى اآلن 2011ديسمبر  26

رئيس لجنة شئون العاملين بالهيئة العامة ملدينة األبحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية  .5

 .وحتى اآلن 2011ديسمبر  29منذ 

رئيس اللجنة اإلدارية العليا بالهيئة العامة ملدينة األبحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية  .6

 .وحتى اآلن 2012يناير  18منذ 

 21رئيس لجنة الجوائز بالهيئة العامة ملدينة األبحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية منذ  .7

 .وحتى اآلن 2012فبراير 
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رئيس لجنة الوظائف القيادية بالهيئة العامة ملدينة األبحاث العلمية والتطبيقات  .8

 .وحتى اآلن 2012مارس  14التكنولوجية منذ 

مواد الدراسات العليا  1972لسنة  49ون تنظيم الجامعات رقم عضو لجنة تعديل قان .9

 (. 2014يونيه  –والبحوث )إبريل 

 .2013وحتى ديسمبر  2012عضو مجلس أمناء جهاز برج العرب الجديد منذ نوفمبر  .10

وحتى  2012ديسمبر  24عضو مجلس الجامعة املصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا منذ  .11

 .اآلن

وحتى  2012الدراسات العليا والبحوث بجامعة اإلسكندرية منذ أكتوبر  عضو مجلس معهد .12

 .اآلن

 .وحتى اآلن 2011عضو ونائب رئيس مجلس إدارة هيئة فولبرايت األمريكية منذ نوفمبر  .13

 .2011وحتى ديسمبر  2011رئيس مجلس جامعة اإلسكندرية منذ أكتوبر  .14

وحتى ديسمبر  2009رية منذ سبتمبر رئيس مجلس الدراسات العليا والبحوث بجامعة اإلسكند .15

2011. 

 .2011وحتى ديسمبر  2009عضو مجلس جامعة اإلسكندرية منذ سبتمبر  .16

 .2011وحتى ديسمبر  2009رئيس لجنة البحث العلمي منذ عام  .17

رئيس لجنة الصعوبات واملعوقات التي تواجه طالب الدراسات العليا والتظلمات من الترقيات  .18

 .2011وحتى ديسمبر  2009أعضاء هيئة التدريس منذ عام  للوظيفة األعلى للسادة

 .2011وحتى ديسمبر  2009رئيس اللجنة العليا لجوائز جامعة اإلسكندرية منذ عام  .19

 .2011وحتى ديسمبر  2009رئيس لجنة براءات االختراع بالجامعة منذ عام  .20

 .2011وحتى ديسمبر  2009رئيس لجنة املكتبات الجامعية منذ عام  .21

 .2011وحتى ديسمبر  2009لجنة املختبرات واألجهزة العلمية بالجامعة منذ عام رئيس  .22

وحتى  2006عضو اللجنة الفنية االستشارية ملعالجة املياه بشركة أبو قير لألسمدة منذ عام  .23

 .اآلن

 .2011وحتى ديسمبر  2009منذ عام  AlexRep عضو صندوق دعم البحث العلمي .24

 .2011وحتى ديسمبر  2009ذ عام عضو لجنة املنشآت الجامعية من .25

 .2011وحتى ديسمبر  2009عضو لجنة تنمية وإدارة املوارد املالية بالجامعة منذ عام  .26

 .2011وحتى ديسمبر  2009عضو املجلس األعلى للوحدات ذات الطابع الخاص منذ عام  .27

 .2011وحتى ديسمبر  2009عضو لجنة شئون اللوائح والبرامج واملناهج الدراسية منذ عام  .28

 .2011وحتى ديسمبر  2011عضو مجلس إدارة مركز التعليم املفتوح بالجامعة منذ عام  .29

عضو مجلس إدارة صندوق التكافل االجتماعي للسادة أعضاء هيئة التدريس والعاملين  .30

 .2011وحتى ديسمبر  2009بالجامعة منذ عام 
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وحتى ديسمبر  2011و عضو مجلس إدارة وحدة تسويق الخدمات الجامعية بالجامعة منذ يولي .31

2011. 

أمين اللجنة العليا لفحص بيانات السادة األساتذة أعضاء هيئة التدريس املتقدمين لقوائم  .32

 2008لجان( للدورة العاشرة  8املحكمين وعضوية اللجان العلمية لقطاع العلوم األساسية )

– 2011. 

وحتى  2010بالخارج منذ عام عضو لجنة اختيار املرشحين للعمل باملكاتب واملراكز الثقافية  .33

 .2011ديسمبر 

 .2011وحتى  2009عضو املجلس األعلى لجامعة بيروت العربية منذ عام  .34

 .2011وحتى  2009عضو مجلس جامعة بيروت العربية بلبنان منذ عام  .35

حتى 2008منذ  2020عضو لجنة متابعة الخطة االستراتيجية لجامعة اإلسكندرية  .36

1/9/2009. 

 .1/9/2009وحتى  2008العليا لجوائز جامعة اإلسكندرية منذ عضو اللجنة  .37

عضو لجنة اختيار مرشحي السفر على منح هيئة فولبرايت املصرية األمريكية في تخصص  .38

 .2010 – 2008علوم املواد 

 .2010وحتى  2009عضو لجنة املعادالت باملجلس األعلى للجامعات منذ عام  .39

 .1/9/2009وحتى  2008مي منذ رئيس لجنة الجامعة لدعم النشر العل .40

وحتى  2006عضو مجلس الدراسات العليا والبحوث بجامعة اإلسكندرية منذ عام  .41

1/9/2009. 

 .1/9/2009وحتى  2006عضو مجلس كلية العلوم جامعة اإلسكندرية منذ  .42

وحتى  2007عضو اللجنة العليا لتطوير التعليم بكلية العلوم جامعة اإلسكندرية عام  .43

1/9/2009. 

وحتى  2006قرر لجنة الدراسات العليا بكلية العلوم جامعة اإلسكندرية منذ عام م .44

1/9/2009. 

 .2007- 2005مقرر اللجنة الثقافية بكلية العلوم جامعة اإلسكندرية خالل الفترة  .45

جامعة اإلسكندرية خالل –مقرر لجنة األجهزة والزجاجيات بقسم الكيمياء كلية العلوم  .46

 .2007 – 2003الفترة 

عضو لعدد من اللجان املنظمة لدورات تدريبية وورش ما بعد الخبرة بكلية العلوم ومعهد  .47

 .الدراسات العليا والبحوث بجامعة اإلسكندرية

نائب رئيس مجلس إدارة وحدة املعمل املركزي للتحاليل والقياسات الدقيقة بكلية العلوم  .48

 .1/9/2009حتى  2007جامعة اإلسكندرية منذ 
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إدارة وحدة ضمان الجودة واالعتماد بكلية العلوم جامعة اإلسكندرية منذ عضو مجلس  .49

 .1/9/2009حتى  2007

نائب رئيس مجلس إدارة وحدة امليكروسكوب اإللكتروني بكلية العلوم جامعة اإلسكندرية  .50

2006 – 2007. 

 .2001-1993عضو لجنة الفنيين واألجهزة واملختبرات بجامعة امللك سعود خالل أعوام  .51

ضو لجنة الكيمياء الصناعية بقسم الكيمياء كلية العلوم جامعة امللك سعود خالل أعوام ع .52

1993-2001. 

 1985عضو اللجنة االجتماعية بقسم الكيمياء كلية العلوم جامعة اإلسكندرية خالل أعوام  .53

– 1993. 

رئيس لعدد من اللجان الفنية وفحص واستالم األجهزة وفتح املظاريف والبت الخاصة  .54

 .أجهزة قسم الكيمياء كلية العلوم جامعة اإلسكندريةب

 : كلفت بالعمل كعضو لجنة استشارية لعدد من الهيئات والشركات .55

  بشركة إسكندرية لتكرير البترول لطرح حل ملشكلة أسباب إخفاق األنابيب فائقة

 .الحرارة للغالية بالشركة

 Egyptian Petrochemical Industry, “Corrosion in VCM Titanium Tower”. 

  التآكل في برج التيتانيوم“صناعة البتروكيماويات املصرية” 

 The Egyptian Petrochemical Company, “Assessment of the Efficiency of 

Antiscalent Used in Reverse Osmosis Membrane Units“. 

  ،ستخدمة في تقييم كفاءة موانع تكون القشور امل“شركة البتروكيماويات املصرية

 .”وحدات الغشاء اإلسموزى العكسىي

  شركة إسكندرية الوطنية للحديد والصلب بالدخيلة لطرح حل ملشكلة املبادالت

 .الحرارية بالشركة

  القوات البحرية املصرية عن موضوع فحص تآكل الفلزات باستخدام الطرق

 .الكهروكيميائية

  حقول البترول وأوعية تخزين شركة قارون للبترول عن موضوع إخفاق بعض أنابيب

 .البترول

 شركة بتروجيت عن موضوع الحماية الكاثودية ألنابيب املياه. 

 إدارة مرور محافظة اإلسكندرية عن موضوع اختبارات ميدانية لبويات املرور. 
 

 ةالاتجاهات البحثي
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الطبيعية الصديقة دراسات حول آلية تأثير مثبطات التآكل )العضوية، وغير العضوية واملواد  .1

للبيئة( على تآكل الفلزات في مختلف األوساط املائية )املتعادلة, الحمضية, القلوية( ، وغير 

املائية واألوساط الغازية باستخدام تقنيات مختلفة مثل فقد الوزن, تتبع صعود الغاز, 

 .ونيمثبت الجهد, قياس املعاوقة, املجهر املاسح االلكتروني, مطياف أوجير اإللكتر

تحضير وتطوير واختبار بويات جديدة تحتوي على مثبطات طبيعية صديقة للبيئة تمنع تآكل  .2

 .الفلزات

استخدام البوليمرات لتغليف وحماية االلكترونيات واألجهزة البصرية واملغناطيسية من  .3

 .التآكل

 .دراسة سلوك تآكل السبائك األسنان .4

 .الخصائص الزجاجيةرفع مقاومة تآكل السبائك املترسبة ذات  .5

 .دراسات كهروكيميائية على موانع الترسبات الصديقة للبيئة .6

 .حماية بطاريات األلومونيوم/ هواء من التآكل .7

 .حماية الصلب واأللومونيوم بتحويل الطالء .8

دراسات عن تأثير امللوثات الجوية )سواء األنواع الغازية أو املائية( على تدهور مواد البناء  .9

 .ة على املعالم األثرية والتاريخيةبغرض املحافظ
 

 إشراف على الرسائل العلمية لطلبة الماجستير والدكتوراه ال
 

تثبيط التآكل الحمضىي للصلب الذي ال يصدأ "، تامر طلعت راغب عباسىي رسالة ماجسـتير .1

قسم الكيمياء -الرسالة بكلية العلوم تسجل، ”( بواسطة إيثيلين تراي ثيوكربونات304)

 .. لم يمنح الطالب الدرجة بعد من جامعة اإلسكندرية8/4/2012وموافقة الجامعة بتاريخ 

تثبيط تآكل األلومنيوم في األوساط الحمضية "، رسالة ماجستير مروة عبد الفتاح أبو زيادة .2

قسم الكيمياء -سجلت الرسالة بكلية العلوم، بواسطة بعض املستخلصات الطبيعية

 .. لم تمنح الطالبة الدرجة بعد من جامعة اإلسكندرية8/4/2012وموافقة الجامعة بتاريخ 

البلمرة الكهربية لحمض أورثو ، "رسالة ماجستير رحاب منصور إبراهيم محمد مصطفى .3

سجلت ، ”أمينو بنزويك على الحديد الصلب الذي ال يصدأ وتأثيراتها على الحماية من التآكل

. لم تمنح الطالبة 31/7/2011قسم الكيمياء وموافقة الجامعة بتاريخ -لة بكلية العلومالرسا

 .الدرجة بعد من جامعة اإلسكندرية

دراسة حماية الصلب الذي ال يصدأ من التآكل “، رسالة ماجستير ريم محمد أحمد سلمان .4

 
ً
الكيمياء وموافقة قسم -سجلت الرسالة بكلية العلوم، ”بتغطيته بطبقة مبلمرة كهربيا

 .. لم تمنح الطالبة الدرجة بعد من جامعة اإلسكندرية25/5/2011الجامعة بتاريخ 
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دراسات على تثبيط تآكل النيكل في ، "شيماء محمود عبد املجيد شعيب رسالة ماجسـتير .5

سجلت الرسالة بكلية ، ”املحاليل املائية باستخدام بعض مركبات تحتوي على الفوسفور 

. لم تمنح الطالبة الدرجة بعد 30/7/2009الكيمياء وموافقة الجامعة بتاريخ قسم -العلوم

 .من جامعة اإلسكندرية

دراسات على بعض املثبطات اآلمنة في محلول ، "خالد أحمد حسين علي ماجسـتير رسـالة .6

قسم الكيمياء -الرسالة بكلية العلوم تسجل، ”التنظيف الكيميائي للمعدات الصناعية

 .. لم يمنح الطالب الدرجة بعد من جامعة اإلسكندرية28/2/2008معة بتاريخ وموافقة الجا

آكل “، عقيد بحري/ محمد رضا علي سليمان خضر دكتوراه رسـالة .7
ّ
إدارة منظومة مثّبطات ت

قسم -الرسالة بكلية العلوم تسجل، “الصلب املستخدم في صناعة حمض الفوسفوريك

 .. لم يمنح الطالب الدرجة بعد من جامعة اإلسكندرية18/9/2008الكيمياء بتاريخ 

ثبيط التآكل الحمضىي لفلز النحاس باستخدام ، "البنداري  ندا محمد علي رسالة ماجستير .8

قسم الكيمياء وموافقة -سجلت الرسالة بكلية العلوم، ”بعض مشتقات ثيوبريميدينون 

. منحت الطالبة الدرجة من جامعة اإلسكندرية بتاريخ نوفمبر 14/6/2010معة بتاريخ الجا

2014. 

استخدام طيف املعاوقة الكهروكيميائية “، إسالم بسيم عبد الفتاح عبدهللا رسالة ماجسـتير .9

الرسالة  تسجل، ”في دراسة تثبيط التآكل وتكون القشور في أنظمة مياه التبريد الصناعية

. منح الطالب الدرجة من 22/2/2009قسم الكيمياء وموافقة الجامعة بتاريخ -ومبكلية العل

 2014جامعة اإلسكندرية.في يونيه 

تركيبة صديقة للبيئة للتحكم في التآكل ، "ميسة صالح الدين إسماعيل أحمد رسـالة دكتوراه .10

قسم  –حوث سجلت الرسالة بمعهد الدراسات العليا والب، ”وترسيب القشور في أنظمة املياه

منحت الطالبة الدرجة من جامعة  11/10/2008علوم املواد وموافقة الجامعة بتاريخ 

 2014اإلسكندرية.في مايو 

استخدام خالصة نبات القنب كمثبط لتآكل بعض ، "رسـالة ماجسـتير شريف علي حسين .11

. منح 22/11/2007قسم الكيمياء بتاريخ -الرسالة بكلية العلوم تسجل، ”الفلزات والسبائك

 .30/11/2010الطالب الدرجة من جامعة اإلسكندرية.

دراسات كهروكيميائية علي بعض  ” ، رسـالة ماجسـتير هشام عبد الرحمن محمد عبد الرحمن .12

قسم -علومالرسالة بكلية ال تسجل، “ مثبطات التآكل وموانع تكون القشور الصديقة للبيئة

 .11/2009 /18. منح الطالب الدرجة من جامعة اإلسكندرية في 4/9/2007الكيمياء بتاريخ 

دراسة الخواص امليكانيكية ”،متموح حمد رسـالة ماجسـتير الفيزيائي: محمود علي .13

قسم -الرسالة بكلية العلوم تسجل، “والكهروكيميائية لبعض سبائك اللحام غير السامة

 .23/9/2008. منح الطالب الدرجة من جامعة اإلسكندرية في 1/11/2004الفيزياء بتاريخ 
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دراسات كهروكيميائية على “ ،رسـالة دكتوراه كيميائية/ داليا السيد عبد الخالق السيد .14

قسم -سجلت الرسالة بكلية العلوم، “بعض مثبطات التآكل وموانع القشور الصديقة للبيئة

 .2008 /29/7لبة الدرجة من جامعة اإلسكندرية.في . منحت الطا2/2/2005الكيمياء بتاريخ 

التحكم في تآكل الصلب ، "رسـالة دكتوراه كيميائي/ أسامة علي عبد اللطيف محمد .15

الرسالة بكلية  تسجل، “باستخدام تركيبة بويات جديدة تحتوي على مواد صديقة للبيئة

امعة اإلسكندرية.في . منح الطالب الدرجة من ج9/12/2003قسم الكيمياء بتاريخ -العلوم

27/5/ 2007. 

تأثير مواد مختارة تحتويها ، رسـالة ماجستير معيدة طبيبة أسنان: مروه أحمد محمد الخطيب .16

(، الحشوات على سلبية مادة التيتانيوم املستخدمة في زراعات األسنان )دراسة معملية

ناقشت الطالبة . و 2003 /3/6سجلت الرسالة بكلية طب األسنان قسم العالج التحفظي في 

 .2006 /18/3رسالة املاجستير في كلية طب األسنان جامعة اإلسكندرية في 

التحكم في تآكل ، "رسـالة ماجسـتير املعيدة: شيماء محمد عديل.السيد محمد أحمد .17

سجلت ، ”األلومونيوم املستخدم في بطاريات األلومونيوم/ الهواء بإضافة مواد صديقة للبيئة

. ومنحت الطالبة الدرجة من 27/10/2002قسم الكيمياء بتاريخ -لومالرسالة بكلية الع

 .2006 /26/9جامعة اإلسكندرية في 

اتجاهات حديثة لتثبيط تآكِل “، رسـالة دكتوراه املدرس املساعد: أحمد محمد حفناوي  .18

. منح الطالب 12/5/2001سجلت الرسالة بمعهد الدراسات العليا والبحوث بتاريخ ، ”الصلب

 .5/3/2005من جامعة اإلسكندرية في الدرجة 

دراسات كهروكيمائية على مقاومة “، رسـالة ماجسـتير املعيدة السعودية: مريم عبد هللا املطلق .19

منحت ، ”تآكل سبائك األسنان غير النفيسة واملستخدمة في اململكة العربية السعودية

ململكة العربية السعودية ا –الطالبة درجة املاجستير من جامعة امللك سعود، كلية العلوم 

 14/10/2001بتاريخ 

تثبيط تآكل الصلب في وسط ، "رسـالة ماجسـتير الكيميائية السعودية: غادة محمد السناني .20

قسم  –سجلت الرسالة بكلية العلوم ، “ حمص الفوسفوريك املنتج بالطريقة الرطبة

ومنحت   26/6/1998اململكة العربية السعودية بتاريخ -جامعة امللك سعود –الكيمياء 

اململكة العربية السعودية في  –الطالبة درجة املاجستير من جامعة امللك سعود، كلية العلوم 

 .2000مايو 

دراسات على التراكم الحيوي ، "رسالة ماجستير الكيميائية: عواطف عبد الحميد عامر .21

 –ا والبحوث الرسالة بمعهد الدراسات العلي تسجل، ”للمعادن في بعض الخامات املحلية

 1997 /7/6ومنحت الطالبة الدرجة في  5/12/1992جامعة اإلسكندرية بتاريخ: 
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كينتيكية وثرموديناميكية ، "رسـالة دكتوراه كيميائي ليبي: محمد صالح سليمان ميمون  .22

قسم -الرسالة بكلية العلوم تسجل، “ تثبيط التآكل الحمضىي للصلب بواسطة املكلبيات

 .28/11/1995ومنح الطالب الدرجة في  28/10/1992كندرية بتاريخ: جامعة اإلس –الكيمياء 

تثبيط تآكل األملنيوم بواسطة ، "رسـالة ماجسـتير الكيميائي: عادل محمد احمد الشرنوبى .23

جامعة اإلسكندرية بتاريخ:  -سجل الرسالة بكلية العلوم، “ بعض مشتقات الثيويوريا

 .27/3/1994ومنح الطالب الدرجة في  10/12/1986

سلوك تآكل الحديد في ، "رسالة ماجستير الكيميائي: محمد عبد املنعم محمد املغربي .24

جامعة  –الرسالة بمعهد الدراسات العليا والبحوث  تسجل، “ماء –مستحلبات من زيت 

 1993 /6/2ومنح الطالب الدرجة في  5/5/1990اإلسكندرية بتاريخ: 

تأثير املعالجة الحرارية على تثبيط ، "ية محمد القصــبىرسـالة ماجسـتير الكيميائي: مسعد عط .25

الرسالة بمعهد  تسجل، “تآكل األملنيوم في وسط حمضىي باستخدام بعض املركبات الحلقية

ومنح الطالب الدرجة   30/5/1988جامعة اإلسكندرية بتاريخ:  –الدراسات العليا والبحوث 

 .6/4/1991في 

دراسة تأثير إعادة صب ، "أسنان: محمد كامل صديقرسـالة دكتوراه مدرس مساعد طبيب  .26

بكلية طب  الرسالة  تسجل، “ أربعة سبائك غير نفيسة على خواصهم الفيزيائية وامليكانيكية

ومنح الطالب الدرجة  14/2/1986جامعة طنطا بتاريخ:  –قسم العالج التحفظي  –األسنان 

 1990في يوليه 
 

  مشاريع علمية 

 
تميز للدراسات املتقدمة واملستقبلية في مجاالت املدن الذكية والطاقات مشروع إنشاء مركز  .1

الجديدة واملتجددة والسياسات اإلبداعية لالقتصاد القائم على املعرفة املمول من صندوق 

مليون جنيه بمدينة األبحاث  2العلوم للتنمية التكنولوجية بوزارة البحث العلمي بمبلغ 

 .وجيةالعلمية والتطبيقات التكنول

مشروع إنشاء نظام نموذجي لتقييم ومتابعة األنشطة البحثية ملركز بحثي ممول من وزارة  .2

 جنيه بمدينة األبحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية 224000البحث العلمي بمبلغ 

مشروع إنتاج الطاقة الكهربية باستخدام املجمعات الشمسية ممول من اإلتحاد األوروبي  .3

متر مكعب من املياه  250ميجاوات( و تحلية  1يورو إلنتاج طاقة كهربية ) مليون  22بمبلغ 

فدان في مدينة األبحاث  12املالحة يوميا باستخدام مجمعات ومركزات شمسية على مساحة 

 العلمية والتطبيقات التكنولوجية
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مستخلص بعض النباتات الطبيعية للتحكم في التآكل والقشور في “ باحث رئيسىي بمشروع .4

األمريكية بين كلية العلوم جامعة -ممول من مشاريع الشراكة املصرية“ظمة مياه التبريدأن

 -2008اإلسكندرية وجامعة تاسكيجي بوالية أالباما األمريكية خالل العامين 

بالتعاون مع جامعة يونسىي، سيول، كوريا ” تثبيط تآكل سبائك النحاس“ عضو بمشروع .5

 .2008-2007الجنوبية خالل العام 

تركيبة بويات جديدة تحتوي على مثبطات طبيعية للتحكم في تآكل “ احث رئيسىي بمشروعب .6

األمريكية بين كلية العلوم جامعة اإلسكندرية -ممول من مشاريع الشراكة املصرية “الصلب

 .2007-2004وجامعة تاسكيجي بوالية أالباما األمريكية خالل الفترة 

في استحداث مثبطات لتآكل املنشآت الفلزية استخدام قش األرز “ باحث رئيسىي بمشروع .7

 .2006 – 2003مشروع قومي ممول من وزارة البيئة خالل الفترة “ ومواد مؤلفه جديدة

ممول  “تركيبات بويات جديدة منخفضة السمية للتحكم في التآكل البحري “ عضو بمشروع .8

سكندرية في الفترة من وحدة ترابط الجامعات املصرية واألمريكية، كلية العلوم جامعة اإل 

2001 – 2002. 

دراسة تأثير مستحضرات الفلور واملواد املبيضة على مقاومة تآكل “ باحث رئيسىي بمشروع .9

ممول من الشركة السعودية للصناعات “سبائك األسنان غير النفيسة

خالل مركز بحوث كلية العلوم جامعة امللك سعود باململكة العربية  منSABIC األساسية

 .2001 – 2000في الفترة السعودية 

دراسات كهروكيميائية على مقاومة تآكل بعض سبائك األسنان غير “ باحث رئيسىي بمشروع .10

ممول من مدينة امللك عبد العزيز للعلوم  “النفيسة املستخدمة في اململكة العربية السعودية

 .2001 – 1999والتقنية باململكة العربية السعودية في الفترة 

ممول “املعادن زجاجية الخواص“ تثبيط تآكل بعض سبائك الزجاج“ شروعباحث رئيسىي بم .11

من خالل مركز بحوث كلية العلوم  SABIC من الشركة السعودية للصناعات األساسية

 .1999 – 1998جامعة امللك سعود باململكة العربية السعودية في الفترة 

ور املحتوية على تثبيط تآكل الصلب في محاليل حمض الفسف“ باحث رئيسىي بمشروع .12

من خالل مركز بحوث SABIC ممول من الشركة السعودية للصناعات األساسية“شوائب

 .1999 – 1998كلية العلوم جامعة امللك سعود باململكة العربية السعودية في الفترة 

تأثير حمض الفوسفور املنتج بالطريقة الرطبة على سلوك تآكل “ باحث رئيسىي بمشروع .13

ينة امللك عبد العزيز للعلوم والتقنية باململكة العربية السعودية في ممول من مد“الصلب

 .1998 – 1996الفترة 

دراسة جدوى ومسح مرجعي ملثبطات التآكل املستخدمة في اململكة العربية “ باحث بمشروع .14

 .1997-1996في الفترة  SABIC ممول من الشركة السعودية للصناعات األساسية “السعودية
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اختبار كفاءة األقطاب املضحية بنفسها املستخدمة في املراكب الحربية “ باحث بمشروع .15

 .1992القوات البحرية املصرية عام  –“بالقوات البحرية

ممول من وزارة البيئة البريطانية ملدة  “ تأثير امللوثات على تفتيت مواد البناء“ باحث بمشروع .16

 .1992 – 1990الفترة  في UMIST عامين أثناء املهمة العلمية بجامعة مانشستر

للكمبيوتر أثناء املهمة  IBMممول من شركة“ حماية اإللكترونيات من التآكل“ عضو بمشروع .17

 .1989 -1988الواليات املتحدة األمريكية في الفترة  –MITالعلمية في جامعة
 

  محاضرات عامة 
 

االختراعات إلى  دور مدينة األبحاث العلمية ببرج العرب في تحويل“إلقاء محاضرة بعنوان  .1

في االجتماع الدولي الثالث لفريق ” ابتكارات من خالل وادي العلوم والتكنولوجيا باملدينة

خالل ” املفهوم الشامل لرابطة املياه والطاقة والغذاء“الخبراء األورومتوسطية بعنوان: 

 .بدولة مالطا 2015أكتوبر  3 –سبتمبر  29الفترة 

وادي العلوم والتكنولوجيا ملدينة األبحاث العلمية ببرج العرب إقامة ” إلقاء محاضرة بعنوان  .2

أولى سكندريات العالم بين محافظها ومحبيها ألجل مصر “في ندوة ” لتحقيق االقتصاد الخالق

 .2015يونيه  29اإلسكندرية يوم  –بالقاعة الكبرى بمنتجع الجـون ” الحديثة

في املؤتمر الطالبي الرابع للبحوث ” الصناعةمن املعمل إلى “إلقاء محاضرة افتتاحية بعنوان  .3

واالبتكارات لطالب كليات العلوم بالجامعات املصرية ملرحلتي البكالوريوس والدراسات العليا 

 .2015مايو  6والذي عقد في كلية العلوم بجامعة اإلسكندرية يوم 

ة األبحاث العلمية برامج سياسات العلوم والتكنولوجيا واالبتكار في مصر وتأثيرها على مدين“ .4

والتي نظمتها اليونسكو مع  2014منتدى دايجون لالبتكار العاملي ” والتطبيقات التكنولوجية

نوفمبر  13 – 11الهيئة الدولية ألودية العلوم في مدينة دايجون بكوريا الجنوبية في الفترة 

2014. 

لهيئة العامة ملدينة تنمية الساحل الشمالي الغربي ملصر من خالل قدرات االبتكار لدى ا“ .5

ورشة العمل الدولية للتدريب والتي نظمتها ” األبحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية

الجامعات وتطوير املدن العلمية وأودية “ WTAاليونسكو مع الهيئة الدولية ألودية العلوم

 .2014نوفمبر  13 – 11املنعقدة في مدينة دايجون بكوريا الجنوبية في الفترة ” العلوم

ضمن محاضرات ورشة ” متابعة تآكل الوحدات الصناعية و تقييم مثبطات التآكل والبويات“ .6

معالجة املياه ونوعية املياه في األسمدة والصناعات “عمل االتحاد العربي لألسمدة عن 

 .أسوان، مصر – 2013ديسمبر  25-23” البتروكيماوية

7. “ 
ً
مدينة األبحاث ” وتقييم الباحثين وتحفيزهمالترتيب الدولي للمجالت املفهرسة عامليا

 .2013نوفمبر  26العلمية والتطبيقات التكنولوجية ببرج العرب في 
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اختيار املواد والحماية الكاثودية وطرق الفحص “ضمن محاضرات دورة ” التآكل واملجتمع“ .8

ة والتي عقدت بمدينة األبحاث العلمي” لحماية املنشآت الفلزية الصناعية من التآكل

 .2012ديسمبر  27-24والتطبيقات التكنولوجية في الفترة 

اختيار املواد والحماية “ضمن محاضرات دورة  “التقنيات الحديثة ملتابعة معدالت التآكل“ .9

والتي عقدت بمدينة ” الكاثودية وطرق الفحص لحماية املنشآت الفلزية الصناعية من التآكل

 .2012ديسمبر  27-24في الفترة  األبحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية

اختيار املواد “ضمن محاضرات دورة  “تقييم كافأت املثبطات والبويات وموانع القشور “ .10

والتي ” والحماية الكاثودية وطرق الفحص لحماية املنشآت الفلزية الصناعية من التآكل

 .2012سمبر دي 27-24عقدت بمدينة األبحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية في الفترة 

استراتيجية البحث العلمي في مصر وفي مدينة األبحاث ” كلمة افتتاحية ومحاضرة بعنوان .11

املؤتمر الدولي األول لدبلوماسية العلوم والتطور في ” العلمية والتطبيقات التكنولوجية 

 .2012نوفمبر  26 – 24الكيمياء، الذي نظمته كلية العلوم جامعة اإلسكندرية 

ألبحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية ببرج العرب في االبتكارات وتطوير دور مدينة ا“ .12

في ورشة عمل عن أودية العلوم والتي نظمتها اليونسكو مع الهيئة الدولية ألودية ” الصناعة

 .2012نوفمبر  17 – 14العلوم في مدينة دايجون بكوريا الجنوبية في الفترة 

لمية والتطبيقات التكنولوجية والتي ألقيت في األكاديمية نظرة عامة عن مدينة األبحاث الع ” .13

 .2012العربية للعلوم والتكنولوجية والنقل البحري مايو 

مدينة األبحاث العلمية ” خارطة الطريق للوصول للتميز في البحث العلمي في النانو تكنولوجي“ .14

للنانو تكنولوجي في والتطبيقات التكنولوجية ببرج العرب في ورشة عمل عن تجمع إسكندرية 

 .2012إبريل  9

مدينة األبحاث العلمية والتطبيقات ” إمكانيات وقدرات تجمع إسكندرية للنانو تكنولوجي“ .15

إبريل  9التكنولوجية ببرج العرب في ورشة عمل عن تجمع إسكندرية للنانو تكنولوجي في 

2012. 

ث العلمية والتطبيقات مدينة األبحا” خطوات جامعة اإلسكندرية نحو الوصول للعاملية“ .16

 .2012التكنولوجية ببرج العرب في يناير 

األكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا و النقل ” إدارة البحث العلمي وتصنيف الجامعات“ .17

 .2011البحري في أكتوبر 

أكتوبر  4كلية العلوم جامعة اإلسكندرية في ” نحو تحقيق التميز لجامعة اإلسكندرية العريقة“ .18

2010. 

 –جامعة بيروت العربية  2010مايو  26يوم البحث العلمي ” استراتيجية البحث العلمي“ .19

 .لبنان –بيروت 
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االحتياجات الجديدة: ترتيب الجامعات، والتصنيف الدولي للمجالت املفهرسة، وتقييم “ .20

جامعة الروح القدس  2010مايو  25ندوة: النشر العلمي والتحديات واآلفاق ” الباحثين

 .لبنان –بيروت  –يك الكسل

 وتقييم الباحثين .21
ً
املؤتمر السعودي الرابع للعلوم: ” ترتيب الجامعات واملجالت املفهرسة عامليا

مارس  24 – 21إسهام كليات العلوم باململكة العربية السعودية في مسيرة التنمية في الفترة 

 .اململكة العربية السعودية –املدينة املنورة -جامعة طيبة  2010

، ورشة عمل تعريفية عن النشر العلمي، مركز ”الترتيب الدولي للمجالت العلمية والطبية“ .22

 .2009أغسطس  12-11املؤتمرات، كلية الطب، جامعة اإلسكندرية 

تحديات وخبرات املؤسسات البحثية للنشر العلمي وأهميتها كأحد محاور منظومة االبتكار “ .23

ية الفكرية للمؤسسات البحثية من البحث إلى ، ندوة حول: استراتيجية امللك”واالختراع

التطوير وحتى اإلبداع، أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، مكتب براءات االختراع، كلية 

 2009يونيو  21الزراعة جامعة اإلسكندرية في 

 :في ”H-Index ترتيب الجامعات واملجالت العاملية والتقييم العلمي للباحث“ .24

 ,2009يناير  6جامعة اإلسكندرية في أ( كلية العلوم 

 ،2009يناير  24ب( نادي روتاري إسكندرية مريوط في 

 2010مارس  4ج( جامعة بيروت العربية في 

بدعوة من “متابعة تآكل الوحدات الصناعية وتقييم املثبطات والبويات وموانع القشور “ .25

 .2005أغسطس  9سماد طلخا في  –شركة الدلتا لألسمدة والصناعات الكيماوية 

ضمن “التقنيات الحديثة لقياس كفاءة املثبطات وموانع القشور ومقاومة البويات للتآكل“ .26

سلسلة محاضرات التعاون بين الجامعة والصناعة بقسم الكيمياء كلية العلوم جامعة 

 .2005مايو  17اإلسكندرية في 

 –تكون القشور وإذابتها  –مثبطات التآكل “ في الدورة التدريبية“تتبع التآكل في الصناعة“ .27

 .2004يوليو  19والتي عقدت بكلية العلوم جامعة اإلسكندرية في “الحماية املهبطية

التحكم في التآكل في “ في البرنامج التدريبي“تطبيق مواد طبيعية جديدة للتحكم في التآكل“ .28

عقدت بمعهد الدراسات  والتي “املجاالت الصناعية باستخدام املثبطات والحماية الكاثودية

 .2004مارس  9العليا والبحوث جامعة اإلسكندرية في 

التحكم في التآكل في املجاالت “ في البرنامج التدريبي“نظريات التآكل في الوسط املائي“ .29

والتي عقدت بمعهد الدراسات العليا  “الصناعية باستخدام املثبطات والحماية الكاثودية

 .2004مارس  8في والبحوث جامعة اإلسكندرية 
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استخدام مواد طبيعية صديقة للبيئة في بعض التطبيقات املختلفة للتحكم في “ .30

ضمن سلسلة محاضرات النشاط العلمي لقسم الكيمياء كلية العلوم جامعة  “التآكل

 2003ديسمبر  3اإلسكندرية في 

النفطية والذي عقد محاضرة افتتاحية في املؤتمر واملعرض الدولي األول لكيماويات الحقول  .31

برعاية مركز بحوث النفط والجمعية  2003ديسمبر  10-8ليبيا في الفترة  –في طرابلس 

 .الكيميائية الليبية

استخدام الدهانات ومثبطات “ في البرنامج التدريبي“دراسة حالة من واقع مشاكل الصناعة“ .32

عقدت بمعهد الدراسات والتي “التآكل في املجاالت الصناعية: األسس العلمية والتطبيقية

 .2003ابريل  1العليا والبحوث جامعة اإلسكندرية في 

استخدام الدهانات ومثبطات التآكل “ في البرنامج التدريبي“أساسيات علم التآكل وصوره“ .33

والتي عقدت بمعهد الدراسات العليا  “في املجاالت الصناعية: األسس العلمية والتطبيقية

 .2003مارس  30ي والبحوث جامعة اإلسكندرية ف

طرق حماية الفلزات باختيار املواد والحماية “ في الدورة التدريبية“اقتصاديات التآكل“ .34

 .2003يناير  20والتي عقدت بكلية العلوم جامعة اإلسكندرية في “الكاثودية

فحص واختبار الفلزات وطرق حمايتها من “ في الدورة التدريبية“تقنيات فحص التآكل“ .35

 .2002إبريل  29عقدت بكلية العلوم جامعة اإلسكندرية في والتي  “التآكل

فحص واختبار الفلزات وطرق حمايتها من “ في الدورة التدريبية“التآكل واملجتمع“ .36

 .2002إبريل  28والتي عقدت بكلية العلوم جامعة اإلسكندرية في  ”التآكل

التآكل واختيار  “في البرنامج التدريبي “مفهوم الثيرموديناميك في تفاعالت التآكل“ .37

 .1991مارس  2والتي عقدت بمعهد الدراسات العليا والبحوث جامعة اإلسكندرية في  “املواد

والتي عقدت بمعهد “ التآكل ودراسات حالة “ في البرنامج التدريبي “طرق التحكم في التآكل“ .38

 .1989مارس  17الدراسات العليا والبحوث جامعة اإلسكندرية في 

األسس العلمية واملعالجة العملية، لرجال “ في البرنامج التدريبي“ كلمبادئ علم التآ“ .39

مارس  1والتي عقدت بمعهد الدراسات العليا والبحوث جامعة اإلسكندرية في  “الصناعة

1987. 

في معهد ماساشوستس  “الجديد في تثبيط التآكل الحمضىي لبعض الفلزات“ .40

 .1988ديسمبر  13في  .I.T للتكنولوجيا
 

 ودورات تدريبية وأنشطة متنوعةمؤتمرات 

 
: حضور مؤتمرات

ً
 :أوال
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التكنولوجية  األبحاث العلمية والتطبيقات محاضر ورئيس املؤتمر العلمي السنوي األول ملدينة .1

 .2014أغسطس  12 – 11ببرج العرب خالل يومي 

في ندوة ” استخدام قش األرز في استحداث مثبطات لتآكل املنشآت الفلزية“إلقاء بحث بعنوان:  .2

ملناقشة التجارب الناجحة الستخدامات املخلفات الزراعية متضمنة قش األرز وخاصة في مجال 

 .2014مارس  13الطاقة والتي عقدت في بيت القاهرة، املركز البيئي الثقافي التعليمي بالقاهرة يوم 

شهد فهم م“عضو مناقشة محور ” املؤتمر الدولي للتعاون بين الصناعة والجامعة“حضور  .3

 5-3القاهرة في الفترة  –الذي عقد في فندق فيرمونت هليوبوليس ” البحوث واالبتكار في مصر

 .2014مارس 

إبريل  17-14الكويت في الفترة ” مصادر الطاقة البديلة“حضور مؤتمر الكويت الثاني عن  .4

2012. 

فندق جراند  ”جرائم العدوان على املال العام وأثرها على الوظيفة العامة“حضور مؤتمر عن  .5

 .2012مارس  18نايل تاور القاهرة 

إلقاء محاضرة في الندوة العلمية الثالثة عن الجودة في التعليم الجامعي بالعالم اإلسالمي  .6

تطبيق املؤشرات اإلقليمية والعاملية للجودة االعتماد األكاديمي في جامعات العالم “بعنوان 

عقدت في جامعة نايف العربية للعلوم األمنية بالتعاون والتي ” اإلسالمي نحو التميز وسيلة ال غاية

 .2010ديسمبر  22-20مع اتحاد جامعات العالم اإلسالمي بالرياض في الفترة 

 وتقييم الباحثين“إلقاء محاضرة بعنوان  .7
ً
في املؤتمر ” ترتيب الجامعات واملجالت املفهرسة عامليا

لعلوم: إسهام كليات العلوم باململكة العربية السعودي الرابع للعلوم املؤتمر السعودي الرابع ل

اململكة  –املدينة املنورة -جامعة طيبة  2010مارس  24 – 21السعودية في مسيرة التنمية في الفترة 

 .العربية السعودية

إلقاء محاضرة افتتاحية في املؤتمر واملعرض الدولي األول لكيماويات الحقول النفطية والذي  .8

بدعوة من مركز بحوث النفط والجمعية  2003ديسمبر  10-8بيا في الفترة لي –عقد في طرابلس 

 .الكيميائية الليبية

  
ً
 :رئيس إحدى جلسات املؤتمرات التالية: ثانيا

عضو اللجنة املنظمة ورئيس جلسة ورئيس ورشة عمل في املؤتمر الثالثون لتكنولوجيا معالجة  .1

 .2014يونيو  5- 3اإلسكندرية مصر، املياه الذي تنظمه شركة أبو قير لألسمدة، 

 – 25خالل الفترة من ” الكيمياء من أجل مجتمع متطور وعالم مستقر“رئيس جلسة في مؤتمر  .2

 .مدينة أبها باململكة العربية السعودية 2014أبريل  30

مواد النانو، التحضير، التصنيع “رئيس جلسة في املؤتمر الدولي للنانو تكنولوجي بعنوان:  .3

 القاهرة –بفندق بيراميزا  2014أبريل  17 – 14، خالل الفترة من ”والتطبيق
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مستخلص بعض النباتات الطبيعية للتحكم “رئيس جلسة وإلقاء بحث مستخلص من مشروع  .4

في امللتقى الرابع لجامعة اإلسكندرية للمشروعات ” في التآكل والقشور في أنظمة مياه التبريد

 .2014 إبريل 1البحثية التطبيقية 

إلقاء كلمة افتتاح املائدة املستديرة للعلوم من اجل السالم: املشاركة املصرية واإليطالية في  .5

أكتوبر  9باملعهد الثقافي اإليطالي بالقاهرة  SESAME and CERN مشروعات علمية دولية

2013. 

يمياء، الذي عضو اللجنة االستشارية للمؤتمر الدولي األول لدبلوماسية العلوم والتطور في الك .6

 .2012نوفمبر  26 – 24تنظمه كلية العلوم جامعة اإلسكندرية 

” دبلوماسية العلوم وتطوير الكيمياء“عضو املجلس االستشاري ورئيس جلسة في املؤتمر الدولي  .7

 .2012نوفمبر  26-24والذي عقد في كلية العلوم جامعة اإلسكندرية في الفترة 

قترحات البحثية لتنفيذ الخطة البحثية املستقبلية ب( رئيس جلستين عن أ( الرؤية حول امل .8

التوصيات واملالحظات في ندوة برنامج فولبرايت مصر يواجه التحديات العلمية والذي عقد 

 .2012إبريل  11بالجامعة األمريكية بالقاهرة يوم 

ير والذي نظمته شركة أبو ق“تكنولوجيا معالجة املياه“ املؤتمر السنوي التاسع والعشرون .9

 17 – 15اإلسكندرية في الفترة  –فندق هيلتون جرين بالزا  –لألسمدة والصناعات الكيماوية 

 .2012مايو 

والذي نظمته الجمعية “مشاكل التآكل في الصناعة“ املؤتمر السنوي التاسع والعشرون .10

 2010ديسمبر  16 – 14اإلسكندرية في الفترة  –املصرية لتآكل الفلزات وعقد بفندق بالزا

والذي نظمته شركة أبو قير ”تكنولوجيا معالجة املياه“ملؤتمر السنوي السادس والعشرون ا .11

 .2008يونيه  9 -7اإلسكندرية في الفترة  –فندق فور سيزون  –لألسمدة والصناعات الكيماوية 

باالشتراك مع األكاديمية “املواد والنقل البحري “ املؤتمر العربي الدولي التاسع لعلوم املواد .12

 .2006نوفمبر  21 – 19اإلسكندرية  –ربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري الع

والذي نظمته شركة أبو قير “تكنولوجيا معالجة املياه“ املؤتمر السنوي الرابع والعشرون .13

 25 – 23اإلسكندرية في الفترة  –فندق هيلتون جرين بالزا  –لألسمدة والصناعات الكيماوية 

 .2006مايو 

والذي نظمته الجمعية املصرية “مشاكل التآكل في الصناعة“ السنوي الرابع والعشروناملؤتمر  .14

 2005ديسمبر  8 – 5البحر األحمر في الفترة  –لتآكل الفلزات وعقد بفندق الروز بالغردقة

والذي عقد في  –“تدوير وإعادة استخدام املواد“ املؤتمر العربي الدولي السابع لعلوم املواد .15

 .2002مارس  20 – 17املنتزة باإلسكندرية  فندق شيراتون 
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 30/11املؤتمر القومي األول في علوم املواد، والذي عقد بجامعة امللك سعود بالرياض في الفترة  .16

 .. ومحكم ألوراق بحثية مقدمة للنشر في املؤتمر2/12/1998 –

: محاضر وعضو اللجنة املنظمة لعدد من الدورات التدريبية وورش ما بع 
ً
د الخبرة ثالثا

 :لرجال الصناعة التالية

معالجة املياه ونوعية املياه في األسمدة “محاضر بورشة عمل االتحاد العربي لألسمدة عن  .1

 .أسوان، مصر – 2013ديسمبر  25-23” والصناعات البتروكيماوية

اختيار املواد والحماية الكاثودية وطرق الفحص لحماية املنشآت “رئيس ومنظم ورشة عمل  .2

التي نظمتها بمدينة األبحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية ” الفلزية الصناعية من التآكل

 .2012ديسمبر  27-24ببرج العرب في الفترة 

رئيس ومنظم ورشة عمل عن تجمع إسكندرية للنانو تكنولوجي والتي عقدت بمدينة األبحاث  .3

 .2012ل إبري 9العلمية والتطبيقات التكنولوجية ببرج العرب في 

االبتكارات في مجال معالجة مياه الصرف الصحي ”عضو اللجنة املنظمة لورشة عمل حول  .4

فندق راديسون بلو،  – 2012يناير  26، ”إلعادة استخدام املياه الزراعية في املناطق الجافة

 .اإلسكندرية

بية للتنمية الدورة التدريبية القومية حول: معالجة مياه الصرف الصناعي تنظمها املنظمة العر  .5

 .القاهرة –الدقي  –فندق بيراميزا  24/5/2007 – 19الصناعية والتعدين في الفترة من 

 :عقدت بكلية العلوم جامعة اإلسكندرية دورات .6

في  “حماية املعدات واملنشآت الفلزية من التآكل“ دورة التآكل التدريبية السادسة .أ

 .21/4/2011 – 18الفترة من 

خطوط األنابيب والوحدات البحرية واملنشآت “ الخامسة دورة التآكل التدريبية .ب

 .19/1/2006 – 16في الفترة من  “املعدنية بالحماية الكاثودية

مقاومة تآكل الفلزات والسبائك بالحماية الكاثودية “ دورة التآكل التدريبية الرابعة .ج

 .30/6/2005 – 27في الفترة من  “والدهانات

الحماية  –تكون القشور وإذابتها  –مثبطات التآكل “ دورة التآكل التدريبية الثالثة .د

 .2004يوليو  22 – 19في الفترة  “املهبطية

طرق حماية الفلزات باختيار املواد والحماية “ دورة التآكل التدريبية الثانية .ه

 .2003يناير  22 – 20في الفترة  “الكاثودية

في “وطرق حمايتها من التآكلفحص واختبار الفلزات “ دورة التآكل التدريبية األولى .و

 .2002إبريل  30 – 28الفترة 
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 :عقدت بمعهد الدراسات العليا والبحوث جامعة اإلسكندرية دورات .7

 2008مارس  5- 2في الفترة ” التآكل في الصناعات البترولية“برنامج تدريبي عن  .أ

في الفترة  ”السيطرة على التآكل باختيار املواد والحماية الكاثودية“برنامج تدريبي عن  .ب

 .2007ابريل  18- 15

 .2005سبتمبر  27- 24في الفترة “التآكل وتحليل االنهيارات“ برنامج تدريبي عن .ج

باستخدام املثبطات  التحكم في التآكل في املجاالت الصناعية“ برنامج تدريبي عن .د

 .2004مارس  11- 8في الفترة “والحماية الكاثودية

الدهانات ومثبطات التآكل في املجاالت الصناعية: استخدام “ برنامج تدريبي عن .ه

 .2003إبريل  2-مارس 30في الفترة “األسس العلمية والتطبيقية

 .1991مارس  7-2في الفترة “التآكل واختيار املواد“ برنامج تدريبي عن .و

 .1989مارس  19-17في “التآكل ودراسات حالة“ برنامج تدريبي عن .ز

 4-1في الفترة “ة واملعالجة العملية، لرجال الصناعةاألسس العلمي“ برنامج تدريبي عن .ح

 .1987مارس 

: محكم ألوراق بحثية مقدمة للنشر في مجالت علمية ومحكم ملشروعات وترقيات 
ً
رابعا

 :وجوائز

1. Materials Chemistry and Physics, U.K. 

2. of Applied Electrochemistry, U.K. 

3. International Journal of Applied Chemistry, India. 

4. Electrochemica Acta, UK. 

5. Corrosion Science. 

6. Journal of Molecular Liquids, Germany. 

7. Jordan Journal of Chemistry, Jordan. 

8. King Saud University Journal, Saudi Arabia. 

9. of Faculty of Engineering, Alexandria University, Egypt. 

اململكة  –ية قدمت إلى مدينة امللك عبد العزيز للعلوم والتقنية بالرياض محكم ملشروعات بحث .10

 .العربية السعودية

 .محكم لترقيات عدد من املدرسين و األساتذة املساعدين في الجامعات املصرية والسعودية .11

: أنشطة متنوعة 
ً
 :خامسا
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 .2004 -2002عامي رئيس كنترول الفرقة الثانية علوم بكلية العلوم جامعة اإلسكندرية  .1

منتدب لإلشراف على معمل التآكل والكيمياء الكهربية بقسم علوم املواد بمعهد الدراسات  .2

 .2010 – 2001العليا والبحوث بجامعة اإلسكندرية خالل الفترة 

مشرف عام عملي الفرقة األولى علوم وقائم بأعمال مشرف عام عملي الفرقة الرابعة علوم  .3

 .2004-2001إلسكندرية خالل الفترة قسم الكيمياء جامعة ا

ساهمت في إنشاء معمل تأكل الفلزات وحمايتها بكلية العلوم وهو معمل متميز يخدم العملية  .4

 .التعليمية ويساهم في حل مشاكل الصناعة وتدريب الخريجين والعاملين بالشركات

سكندرية مع في إطار خدمه املجتمع، املشاركة في لجنة استشارية مشتركة من جامعة اإل  .5

تآكل الفلزات والسبائك وطرق “القوات البحرية املصرية لدراسة بعض املشاكل في موضوع 

 .1992أغسطس  –خالل الفترة إبريل ” حمايتها

 .2004انتداب بكنترول معهد الدراسات اإلسالمية بجامعة األزهر باإلسكندرية عام  .6

 “تفتيت واستقرار املواد“ لوم املوادعضو اللجنة املنظمة للمؤتمر العربي الدولي الثالث لع .7

سبتمبر  30 – 26جامعة اإلسكندرية في الفترة  –والذي عقد بمعهد الدراسات العليا والبحوث 

1992. 

في إطار خدمه املجتمع، املشاركة في لجنة استشارية مشتركة من جامعة اإلسكندرية مع  .8

آكل الفلزات والسبائك وطرق ت“القوات البحرية املصرية لدراسة بعض املشاكل في موضوع 

 .1992أغسطس  –خالل الفترة إبريل ” حمايتها

والتي حضرها لفيف من “مشاكل التآكل في معامل تكرير البترول“ عضو اللجنة املنظمة لندوة .9

الطرق الحديثة “ رجال صناعة تكرير البترول على مستوى الجمهورية مع إلقاء محاضرة عن

وذلك بمقر شركة العامرية لتكرير “ل في معامل التكريراملستخدمة في قياس معدل التآك

 .1992أغسطس  20-19البترول باإلسكندرية خالل يومي 

الصناعة “ املشاركة بالحضور والرأي في الجلسات التحضيرية وفى ندوة العمل تحت عنوان .10

ل التي دعي إليها بعض السادة الوزراء واملحافظين واملسئولين عن قطاع البترو “والبيئة

 .21/5/1992والصناعة والتي عقدت بفندق فلسطين باإلسكندرية يوم 

كلية العلوم بجامعة اإلسكندرية  –“الكيمياء وتطبيقاتها“ عضو اللجنة املنظمة للمؤتمر الثاني .11

 .1988يونيو  30 – 28في الفترة 

 .1980وحتى يناير  1978أداء الخدمة العسكرية خالل الفترة أكتوبر  .12
 

  خبرات تدريس مقررات  
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 .الكيمياء العامة لطلبة أولى علوم وإعداديات الطب والعلوم الصحية .1

 .كيمياء الديناميكا الحرارية لطلبة ثانية علوم .2

 .الكيمياء الكهربية للعمليات العكسية والتوصيل الكهربي لطلبة ثالثة علوم .3

 .علومالكيمياء الكهربية للعمليات غير العكسية لطلبة رابعة  .4

 .كيمياء السطوح والحفز غير املتجانس لطلبة رابعة علوم .5

 .التقنيات املتقدمة في تآكل الفلزات وحمايتها لطلبة املاجستير ودبلوم الكيمياء التطبيقية .6

 .الكيمياء الكهربية املتقدمة لطلبة املاجستير .7

 .الطرق املستخدمة في تحليل األسطح الفلزية لطلبة الدكتوراه .8

رات العملية في الكيمياء العامة والكيمياء الكهربية والكيمياء الحركية وتآكل تدريس املقر  .9

الفلزات ومشروع البحث لطالب درجة البكالوريوس لكليتي العلوم والتربية في تخصص 
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