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المؤهالت الدراسية:
 بكالوريوس العلوم تخصص (كيمياء)بتقدير جيد جدا دور مايو  1989-م من كلية العلوم-جامعةالمنصورة.
درجة الماجستير في علوم الكيمياء (كيمياء عضوية) بتاريخ  1994 /2/28م من كلية العلوم-جامعة المنصورة.
درجة دكتوراه الفلسفة في العلوم تخصص كيمياء عضوية بتاريخ  2001 /8/28م من كليةالعلوم-جامعة المنصورة.
 حاصل على درجة أستاذ مساعد في الكيمياء العضوية بتاريخ  2016-11-3من اللجنة العلميةالدائمة للكيمياء العضوية للترقي األستاذة واألستاذة المساعدين.
التدرج الوظيفي:

مدرس الكيمياء بقسم الهندسة الكيميائية بالمعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بدمياط الجديدةوذلك طبقا للقرار الوزاري رقم  3222بتاريخ  2007 / 11 / 29م.
تاريخ التعيين
بالقرار الوزاري رقم  3222بتاريخ  2007 / 11 / 29م.
تاريخ استالم العمل 2008 / 1 / 1 :م.
 قائم بأعمال رئيس قسم الهندسة الكيميائية في العام الدراسي  2017-2016م . تم التعيين في درجة أستاذ مساعد تخصص الكيمياء العضوية بقسم العلوم األساسية وذلك طبقاللقرار الوزاري  3358بتاريخ  2017 / 8 / 7م.
1

تاريخ استالم العمل 2017 / 8 / 12 :م.

الدرجة العلمية التي يمنحها المعهد
بكالوريوس في الهندسة (خمس سنوات)

المناصب اإلدارية وعضوية اللجان:
 -1رائددد اللةنددة الفنيددة طتحددلد هددالل المعلددد العددللك لللندسددة والتانولوةيددل ادددميله الةديدددة للعددل الةددلمعك
 2014 -2013و .2015-2014
 -2رئيس قس اللندسة الايميلئية اللمعلدد العدللك لللندسدة والتانولوةيدل اددميله الةديددة مدن 2016 /9/ 1
وحتى حينه .
 -3المشلراة فك مةلس ادارة المعلد للعل الدراسك  2014 /2013هاقل للقرار الوزاري رق  486اتدلري
 2013 /12/25و المشلراة فك مةلس ادارة المعلد للعل الدراسك . 2018 /2017
دورات تدريبية:
حضووور ض ووا ب ورامع منووروق تنميووة ءوودرات لعضووا القووة التوودريت وال يووادات ضمر و ت وووير ا دا الجووام ي

بجام ة المنصورة وبيانتها التالي:

م

اسم الدورة

التاريخ

عدد
الساعات
15

من
2015 /9 /1م

إلي
2015 /9 /2م

2015 /9 /1م

2015 /9 /2م

1

التخطيط االستراتيجي

2

استخدام التكنولوجيا في التدريس

15

3

نظام الساعات المعتمدة

15

 2016 /6/ 26م  2016 /6/ 27م

4

الجوانب المالية والقانونية في األعمال
الجامعية
العرض الفعال

15

 2016 /7/ 11م  2016 /7/ 12م

15

 2016 /7/ 17م  2016 /7/ 18م

6

تنظيم المؤتمرات العلمية

15

 2016 /7/ 24م  2016 /7/ 25م
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2

في مجال الدراسات العليا والبحوث
أوال :اإلشراف على الرسائل العلمية
م
1
2
3
4
5

6

7

اسم الطالب
عنوان الرسالة
انجي المغازي احمد البيلي
(تشييد بعض مشتقات الكيومارين الجديدة و فاعليتها كمضادات
ميكروبية)
ندي عبد العليم حسين محمد حسن
(استخدام -2ميثوكسي-1-نافثالدهيد في تشييد بعض المركبات
الحلقية الغير متجانسة الجديدة و فاعليتها كمضادات ميكروبية)
دلير إسماعيل غفور
( تشييد بعض المركبات الفينولية الجديدة و تقييمها كمضادات
أكسدة لزيوت التشحيم)
أميرة محمد عبد الحي الفرارجي
(استخدام البنزوثيازول اسيتونيتريل في تشييد المركبات الحلقية
الغير متجانسة التي يتوقع لها نشاط بيولوجي)
نيرة مرزوق رياض عبد العزيز
(تشييد بعض المركبات الحلقية الغير متجانسة الجديدة المحتوية
علي مجموعة البنزوثيازول و تقييمها بيولوجيا)

الدرجة العلمية
الجامعة المانحة
ماجستير
جامعة المنصورة
ماجستير
جامعة المنصورة
ماجستير
جامعة المنصورة
ماجستير
جامعة المنصورة
ماجستير
جامعة المنصورة

منصور أبو حالوة فريد السيد محمد
(دراسات فيزيائية-كيميائية لبعض صبغات الحلقات الغير متجانسة
الجديدة تطبيقاتها

دكتوراه
جامعة دمياط

انجي المغازي احمد البيلي
(تخليق بعض المركبات الحلقية لالزول واالزين الستخدامها
كمواد عالجية)

دكتوراه
جامعة دمياط

تاريخ التسجيل
تاريخ المنح
2011/12/29
2014/10/15
2012/1/21
2014/7/21
2012/2/21
2014/5/22
2009/4/5
2013/9/22
2008/9/25
2010/11/30
2013/5/29
2015/7/27
2014/12/22
لم يتم المنح بعد

أسماء المشرفين
أ.د /أحمد علي حامد فضة
د /هالة محمد رفعت
د /خالد سمير محمد
أ.د /أحمد علي حامد فضة
د /هالة محمد رفعت
د /خالد سمير محمد
أ.د /أحمد علي حامد فضة
د /خالد سمير محمد
أ.د /أحمد علي حامد فضة
د /منال جمال محمود الفداوي
د /خالد سمير محمد
أ.د /أحمد علي حامد فضة
د /خالد سمير محمد
أ.د/عادل زكي حافظ السنباطي
أ.د/أشرف عبد العزيز البنداري
أ.د .أحمد عبد الفتاح الصروي
د /خالد سمير محمد
أ.د/فتحي محمد عبد العزيز
الطويل
أ.د /أحمد علي حامد فضة
د /خالد سمير محمد
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األنشهة التدريسية

تارير الاترول- تدريس مقررات الايميلء العضوية – الايميلء العضوية الحيوية – هندسة الالمرات.1
وهندسة الاتروايملويلت واألليلف الصنلعية لهالل الفرق المختلفة
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.2
.3

.4
.5

المسلهمة فك إعداد المقررات الدراسية النظرية والعملية لهالل السنوات المختلفة.
المشلراة فك وضع اطمتحلنلت والتصحيح لمقررات الايميلء النظرية والعملية للهالل اللقس والقيل
اعمل نملذج إةلاة لالمتحلنلت وعمل مواصفلت المقررات وتقريرهل فك المواعيد المحددة المتفق
عليلل
المشلراة فك لةلن اطمتحلنلت.
المشلراة فك أعملل اطمتحلنلت خالل المراقاة والانتروطت اللمعلد.

ثلنيل :أنشهة داخل المعلد






المشلراة فك اإلرشلد األالديمك داخل المعلد.
المشلراة فك اطشراف على مشلريع التخرج لهلاة القس .
المشلراة فك أعملل ةودة داخل القس والمعلد.
القيل امتلاعة واألشراف على اعض األنشهة الهالاية داخل المعلد.
األشراف على معلمل الايميلء داخل المعلد.
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