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Education 
عليها الحصول جامعة   التخصص السنة 

Ph.D حلوان جامعة تطبيقية رياضيات 2012   

M.Sc حلوان جامعة   رياضيات 2007 

B.Sc حلوان جامعة  رياضيات 1999 

 

 
 

 (Current / Previous positions)  الوظيفي التسلسل    
Title التخصص السنة 

 رياضيات 2001 معيدة
مساعد مدرس  رياضيات 2007 

تطبيقية رياضيات 2012 مدرس  
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 البحثية و العلمية االنشطة

  السنة خالل البند م

  للقسم البحثية الخطة فى المشاركة 1

  البحثية المعامل تطوير/  إنشاء فى المشاركة 2

 الدكتوراة                          الماجستير عليها باالشراف تقوم التى الدكتوراه/  الماجستير رسائل عدد 3

 الدكتوراة                          الماجستير بتحكيمها تقوم التى الدكتوراه/  الماجستير رسائل عدد 4

  وراهالدكت /للماجستير/  للدبلوم القبول امتحان لجان فى االشتراك 5

  بالقسم العلمية الرسائل ندوات و العامة بالمحاضرات المشاركة 6

 
 

 

 
 

 

Social Actives( المجتمع خدمة )  : 

Publications   االبحاث                                             
 سنة النشر اسم المجلة البلد  م
1 Similarity solution of mixed convection and mass transfer with chemical 

reaction, thermal diffusion and diffusion thermo effects in the presence of 
suction or injection over a horizontal moving plate. 

Egypt-
Cairo 

Journal of 
the faculty of 
education  

2006 

2 Hall effects on heat and fluid flow over wavy surface with magnetic fluid and 
variable heat flux. 

New 
Delhi 

International 
Journal of 
Applied 
Mathematics 
and Physics 

2011 

3 Free convection effects on MHD boundary layer flow and heat transfer over 
a continuous moving wavy surface in porous media  

 International 
Journal of 
Applied 
Mathematics 
and Physics 

2011 

4     

5     

6     

Teaching/Research Hours  ( حاثاألب عمل ساعات – التدريس عمل ساعات – المواد   ) 
 Courses (المواد) عدد  الساعات

 األبحاث

مجموع  الساعات المكتبية الساعات

 الساعات

1st Term  Mech. (1)-Math 

(2) - Mech. (2)-

fluid Mechanics. 

16 1 4 8 28 

2nd Term Math (2) - Mech. 

(4)- Dynamics- 

Mechanics.  

10 1 4 8 22 
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إشراف – إجتماعات  - ندوات – مؤتمرات  
 سنة المكان )البلد( اسم المؤتمر او الندوة 

    ندوات

    مؤتمرات

إشراف 

 رسائل

   

 انشطة اخرى

)المناقشات 

 المفتوحة(

   

 فى المشاركة

 االنشطة

 الريادة

  الطالبية

   

 االنشطة

 و المحلية

 و القومية

 العالمية

   

   

 : التعليمية العملية تحسين/  بتعزيز المتعلقة االعمال

 
 اللوائح أسم الدراسية اللوائح تحديث و تطوير فى المشاركة 1

 البرامج أسماء                     البرامج عدد البرامج تحسين خطط تنفيذ متابعة فى المشاركة 2

 المشاركة نوع المعامل تطوير فى المشاركة 3

 المستفيد المقررات                     الطالب عدد الصيفى فىالتدريب المشاركة 4

 التخرج مشروعات عدد                      الطالب عدد التخرج مشروع على االشراف فى المشاركة 5

 الطالب عدد الطالب من لمجموعة االكاديمي االرشاد 6

 مشارك االمتحانات/  الكنترول أعمال فى المشاركة 7

 التعلم و التعليم معيار فى مشاركة الجودة ضمان وحدة فى المشاركة 8

  أخرى تعليمية بمؤسسات الخارجية المراجعة 9

  وجد إن – أخرى 10

 

 


