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  جامعه حلوان–أستاذ الكیمیاء العضويه بكلیه العلوم 

  
 من كلیة والدكتوراه ،1974عام –جامعة القاھرة –على درجة بكالوريوس العلوم من كلیة العلوم حصل

2004وذلك عام (.D.Sc)جة دكتور في العلوم درحصل علىكما ،1982عام –جامعة القاھرة –العلوم 
في وردقدالتيبإنجلترا والجمعیة الملكیة اإلنجلیزية للكیمیاءاألساتذة أعضاءوذلك بناًءا على تقارير

لھا مردود عالمي وتطبیقي واسع النطاق مما يؤھله في مجال الكیمیاء سیادتهبحاثتقاريرھم أن أ
..D.Sc)(في العلوم للحصول على درجة دكتوربجدارة

 للقاره كبرىالجائزة الوحصل على2013لعام جائزه النیل فى العلوم األساسیه علىسیادته حصل
في اجتماع القمة اإلفريقیة وقد تسلمھا،2010عام لي تحاد األفريقمن األفى العلوم واالختراعاألفريقیه 

كما حصل سیادته على ،اإلفريقیةء الدولفي حضور جمیع رؤسامم المتحدة بأديس أبابااألبمبنى 
جائزة و،1989جائزة الدولة التشجیعیة في الكیمیاء عام و،2004عامفي العلوم جائزة الدولة التقديرية

،1995وجائزة أكاديمیة العالم الثالث بإيطالیا عام ،1990عبد الحمید شومان للعلماء العرب الشبان عام  
من سیاده رئیس من الدرجة األولى ونوط االمتیاز،1996عام العلمي للبحثوجائزة جامعة حلوان

في من ضمن العلماء الرواد للدول األعضاء2009عام ه كما تم اختیار،1995عامجمھوريه مصر العربیه 
كما حصل على وسام العلوم والفنون من الطبقه األولى ,)عالًما25ول اإلسالمیة (من أفضل منظمة الد

.2014عامئیس جمھوريه مصر العربیه من سیاده ر
  
 عامالً وممثالً للقارة اإلفريقیة تم اختیاره من ھیئة الیونسكو التابعة لألمم المتحدة لیكون عضًوا دولیًا

كما تم اختیاره عام ،بالیونسكوالدولیةنظمة لبرنامج العلوم األساسیةفي اللجنة العلمیة المشرفة والم
للحصول على جائزة نوبل من ضمن العلماء الذين يقومون بترشیح العلماءن نوبل لیكوھیئةمن 1996

للمؤتمر العام لمنظمة 33، كما تم اختیاره من ضمن وفد دولة مصر في الدورة 1996عامللكیمیاء
.فرنسا- بباريس الیونسكو

  
 الكیمیاء عاًما على درجة أستاذ)، وعین رئیًسا لقسم 24(1990حصل على درجة األستاذية عام

، كما2006إلى 1998العلوم في الفترة من ووكیالً لكلیة،1998إلى 1995بجامعة حلوان في الفترة من  
، وعمید كلیة 2009إلى   2006شغل وظیفة المستشار الثقافي لدولة مصر بألمانیا في الفترة من 

ول لوزارة التعلیم العالي كوكیل أ، وتم انتدابه 2011إلى 2009من العلوم بجامعة حلوان في الفترة
.2012حتى نوفمبر 2011لبعثات فى الفتره من يولیو لقطاع الشئون الثقافیة واارئیسو

  
) بحث بالدوريات 200وقام بنشر عدد (،) رسالة ماجستیر ودكتوراه90قام سیادته باإلشراف على عدد (

بحوث التي لھا أكثر مرجعیة عالمیة وذلك ولقد تم تقدير بحوثه عالمیًا بظھورھا ضمن ال،العلمیة العالمیة
ولقد ،ويظھر ذلك على شبكة اإلنترنت العالمیة،(أكثر علماء الكیمیاء مرجعیة ألبحاثھم)ISIفي موسوعة 

عضو ھیئة تدريس بالجامعات المصرية ما بین درجة مدرس 70حصل على الدكتوراه تحت إشرافه عدد
ودرجة أستاذ.

آالف موقع عالمي على شبكة اإلنترنت خمسهفي وجود أكثر من وأبحاثه ةتم تقدير مدرسته العلمی
إلى لمیة تشیرثالثمائة براءة اختراع عاثر منوأكالمرجعیة العالمیة ألبحاثهلى إشیر تالعالمیة جوجل 

یة أعداد من بعض المجالت العلمتحريركما تم اختیاره لرئاسة بحاثه لھذه البراءات،ألالعالمیةمرجعیةال
من الدعوات وقد حصل على العديد،، وھو محكًما لألبحاث للعديد من المجالت العلمیة العالمیةالعالمیة

وھیئة AVH)(لكسندر فون ھمبولدت األلمانیة األمن ھیئات علمیة عالمیة لتمويل أبحاثه مثل ھیئة 
والمجلس الثقافي البريطاني(Fulbright)وھیئة الفولبرايت األمريكیة(DFG)البحث العلمي األلمانیة 

(British Council) .
  
كما أشرف على ،أشرف على العديد من المشروعات العلمیة البحثیة لخدمة المجتمع المصري

تم ى قدوالتات العربیة والجامعات المصرية األخرى والجامعمشروعات بحثیة لدعم جامعة حلوان
:اآلتیةمشروعاتالوھيTEMPUSعات من اإلتحاد األوروبي تحت مسمى مشروتمويلھا



o(تطوير العالقات األكاديمیة الدولیة للجامعات المصرية)اإلشراف على مشروع  
                   )(Structural and Complementary Measures

TEMPUSتحــت برنــامج المشــتركةاألوروبیةضمن المشاريع   األوروبيوالمسند والممول من االتحاد 
  2003عام 

  Project No:Tempus-SCM-M002B03-2003)    -رقم:مشروع(

o( نقل خبرة جودة واعتماد الجامعات األوروبیة إلى الجامعات المصرية ) اإلشراف على مشروع
(Exchange the Bologna Process Experience with Selected Egyptian Universities)  

TEMPUSتحــت برنــامج المشــتركةاألوروبیةضمن المشاريع   األوروبيو المسند والممول من االتحاد 
  2005عام 

)Project No: Tempus-SCM-M016B05-2005    -مشروع رقم:(

oعلى مشروع ( زيادة القدرات العلمیة للجامعات العربیة)اإلشراف
(Strengthening Institutional Capacity in Arab Universities)           

  TEMPUSالممول من االتحاد األوروبي ضمن المشــاريع األوروبیــة المشــتركة تحــت برنــامج والمسند و
  2010–2008عام 

  Project No: JP-144789-2008)   -مشروع رقم:(

oعلى مشروع (تفعیل االختراعات بالجامعات المصرية مع الجانب االوروبي)  اإلشراف
(Mediterranean Universities Innovation)                      

TEMPUSوالمسند والممول من االتحاد االوروبي ضمن المشــاريع االوروبیــة المشــتركة تحــت برنــامج 
  2013-2009عام 

Project No:Tempus-ES-JPHES159210-2010مشروع رقم:( –(  
  

oالمشروع البحثي الممول من المجلس األعلــى للجامعــات لتحضــیر مشــابھات حمــض اإلشراف على
  ).1989فولیك كمضادات لمرض السرطان (عام ال
  

 كعضو في اللجنة الوطنیة وبالقاھره االمريكیهداره ھیئه الفولبرايتألمجلس رئیسكساھم سیادته
فى مجال الكیمیاء ستاذ مساعد أوستاذ أللیونسكو بوزارة التعلیم العالي وعضو لجنه الترقیه لدرجه 

عضو ھیئة و) STDFو صندوق العلوم والتنمیة التكنولوجیة (عضو العضويه بالمجلس االعلى للجامعات 
و عضو المكتب وعضو مجلس شعبة بحوث العلوم الكیمیائیة وعضو مجلس بحوث العلوم األساسیة

بأكاديمیة البحث لجنة جوائز الدولة التشجیعیة عضو ومجلس اللجنه الوطنیه للكیمیاء البحته والتطبیقیه
عھد اللیزر بجامعه القاھره وعضو اللجنه العلیا لتقییم المنظومه البحثیه وعضو مجلس أداره مالعلمي،

وكذلك عضو الھیئة االستشارية العلیا لمكتب أولیمبیاد الكیمیاء بنقابة العلمیین، وعضو بجامعه القاھره
وعضو وعضو أتحاد الناشرين منتخب في نادي أعضاء ھیئة التدريس بجامعة حلوان وعضو ھیئة الكتاب 

وكذلك بوزاره التعلیم العالى وعضو لجنه اختیار المستشارين والملحقین الثقافییناديمیة الفنون ،أك
ومديرا لوحده اداره مشروعات تطويرالتعلیم عضو لجنة وضع امتحان شھادة إتمام الدراسة الثانوية العامة

لعي لصناعة المجلس السبجامعه حلوان ومديرا لحساب البحث العلمى بجامعه حلوان وعضوا
  المنسوجات التابع لوزارة قطاع األعمال.

 أسھم في تطوير مناھج و مقررات تدريس الكیمیاء بالمرحلة الجامعیة و مرحلة التعلیم العام و ذلك من
لتدريس )القناة الفضائیة المصرية(ة التعلیم العالي خالل مساھماته في اعداد وتسجیل حلقات لقنا

كلیة العلوم، كما ساھم سیادته على المستوى العربي  من ضمن لجنة الخبراء مقررات دراسیة لطلبة 
قامت باعداد خرائط المفردات في مناھج التعلیم العام بدولة اإلمارات العربیة المتحدة بناءا على التي

وير والتعلیم بدوله اإلمارات العربیة المتحدة وساھم سیادته كعضو فى لجنه تطالتربیةتكلیف من وزاره 
.العربیةتطوير التعلیم العام بجمھوريه مصر فيالمصريةوالتعلیم التربیةبوزارةمناھج العلوم 


