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 السيرة الذاتية

الكاتب للدكتور رمضان عبدالغنى على منصور  

 أوال: البيانات الشخصية

الكاتب منصور رمضان  عبدالغنى علىسم:اإل  

: مسلمالديانة  

: مصرىالجنسية  

العالى  هدالمع، ومدير وحدة ضمان الجودة بوالهندسية العلوم األساسية بقسم : مدرسالوظيفة الحالية

ةوالتكنولوجيا بدمياط الجديدللهندسة   

90993580010المحمول:   

drramadanelkatep@yahoo.com:البريد االلكترونى 

 ثانيا: المؤهالت العلمية

( تحت 2992)  –جامعة طنطا  –كلية العلوم  –* الماجستير فى الكيمياء غير العضوية 

عنوان ب .رئيس جامعة طنطا األسبق اشراف العالمة األستاذ الدكتور رأفت عيسى ) رحمه هللا(

ا الفلزية(أزو ميثين محتوية على حلقة غير متجانسة ومتراكباته –)دراسات على مشتقات أزو   

( تحت 2990جامعة المنصورة )  –كلية العلوم بدمياط  –* الدكتوراه فى الكيمياء التحليلية 

األستاذ ، وبالمنصورة سابقا ستاذ الدكتور أحمد فوزى العاصمى وكي  كلية العلوماشراف األ

عنوان ب الدكتور محمد سرور الشهاوى أستاذ الكيمياء التحليلية بكلية العلوم جامعة دمياط.

 )الفص  والتقدير الميكروئى لبعض الملوثات بإستخدام أنوية البلح(

 ثالثا: األبحاث المنشورة بالدوريات العالمية:

1- Formation of novel mono and multinuclear complexes of Mn2+ and 

Cu2+ with bis-azo danils compounds containing the pyrimidine 

moity.J. Coordination Chemistry, 53, 683, (2005). 



[2] 
 

2- pH-metric of acid – base properties of some bisazodianils 

compounds containing thepyrimidine nucleus, J.analytical Chemistry, 

16, 14, (2007). 

3- Sorption profile and chromatographic separation of Uranium (V1) 

ion from aqueous solution, Talanta, 76, 1041, (2008). 

4- Synthesis, Spectral and thermal analysis of novel bi and 

polyhomonuclear complexes of pyrimidine Bisazo-dianil derivatives,  

Chin. J. 28, 463, (2010). 

5- Separation and subsequent determination of iron in aqueous and 

non-aqueous solutions using modified polymer, International Journal 

of advanced research, 2, 914-926 (2014). 

6- Separation of uranyl ion from different media using a new cellulose 

hydrazone: Adsorption isotherm, kinetic and thermodynamic studies, 

International Journal of Advanced Research, 3, 966-980 (2015) 

7- Corrosion Inhibition of CarapicheaIpecacuanha Extract (CIE) on 

Copper in 1 M HNO3 Solution, International Journal of Scientific & 

Engineering Research, Volume 6, Issue 9, September-2015- 761 

8- Equilibrium model for adsorption of uranyl ion (UO2
2+) from aqueous 

solution using modified cellulose, 8th International Engineering 

conference, Faculty of engineering, Mansoura university, 1576 – 1584, 17-

22, Nov. 2015  

9- Date pits as biosorbent for removal of heavy metals from aqueous 

solutions (Under publication in Adsorption science and technology journal   

2017) 
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10-  Adsorption of cationic dye from aqueous solutions by date pits: 

Equilibrium, Kinetic, thermodynamic studies, and batch adsoeber design 

(Under publication in waste management Journal 2017). 

11-  Removal of heavy metals from aqueous solutions by adsorption onto 

modified cellulose: Equilibrium, kinetics and thermodynamics study 

(Twentieth International Water Technology Conference, 

IWTC20Hurghada, 18-20 May 2017), IWTA,7,116-132,2017.  

12- Benzene Sulfonamide Derivatives as New Eco-Friendly Corrosion  

Inhibitors for C38 Steel in Acidic Medium: Electrochemical and  Molecular 

Docking Studies, International Journal of Emerging Trends in Engineering 

and Development, 2, 2017, 81-108.              

 رابعا: المهارات

كتابة المقا  واألبحاث العلمية  والتأليف. -2فن البحث العلمى.                           -0  

لقاء المحاضرات العامة.إ - 4التدريب والتدريس.                         -8  

جادة اللغتين العربية واالنجليزية.           إ -5  

 خامسا:األنشطة التدريسية

 التدريس للمراحل المختلفة على النحو التالى:

1- Inorganic Chemistry (Atomic Structure, Periodic Table, Chemical 

bonds, Representative elements and Transition Elements). (Second level 

students) 

2- Wastewater Treatment (Sampling, water characteristics, water 

analysis, water treatment processes) (fifth level student) 
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3- Analytical Chemistry (Volumetric analysis, Gravimetric analysis and 

instrumental analysis) (third level student). 

4- Physical Chemistry (Gases, Solutions, Chemical Kinetics, Chemical 

Equilibrium, Ionic Equilibrium, Chemical thermodynamic and Surface 

Chemistry) (third level students). 

5- Water Desalination (fourth level students). 

6- Engineering Chemistry (first level students). 

7- Environmental science (first level students). 

8- Environmental management (four level students) 

10 – Analytical chemistry in faculty of pharmacy, Alazhar University 

(Third level), First semester (2016-2017). 

ة، المشاركة فى تطوير وتوصيف المقررات الدراسية للكيمياء غير العضوي -11

بالقسم،  المياه ، وتحلية، ومعالجة مياه الصرف الفيزيائيةالكيمياء التحليلية، ووالكيمياء 

إدارة البيئة لعلوم البيئية، والهندسى وا المدخ  ات الكيمياء الهندسية،باإلضافة إلى مقرر

 بقسم العلوم األساسية.

إعداد الكتب النظرية والعملية للمقررات سالفة الذكر. -21  

راسية   الكنتروالت للفرق الدالمشاركة بفاعلية وإيجابية فى اإلمتحانات وأعما -31

 المختلفة.

تخصيص ساعات مكتبية لح  المشاك  العلمية للطالب. -41  

الشركات  لطالب قسم الهندسة الكيميائية بمختلف الميدانى اإلشراف على التدريب -51

 والمواقع.

اإلرشاد األكاديمى. -11  
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 سادسا: الرسائل العلمية المشرف عليها:

ة بكلية رانيا رضوان المسجلة بقسم الهندسة الكيميائي للمهندسةرسالة الماجستير  -0

إستخدام الهندسة بجامعة اإلسكندرية بعنوان )فص  العناصر الثقيلة من المياه العادمة ب

 نوى البلح(

لكيميائية رسالة الماجستير للمهندسة/ ندى محمد أبو العنين والمسجلة بقسم الهندسة ا -2

بإستخدام  رفلقاهرة بعنوان )فص  أزرق الميثيلين من مياه الصجامعة ا –بكلية الهندسة 

2900يوليو ...تمت مناقشتها علنيا، وتم منحها الدرجة فى أنوية البلح(  

 –هندسة كلية ال–الهادى بقسم الهندسة المدنية  محمد رسالة الماجستير للمهندسة/ ساره -8

 الصرف الصناعى من مصانعطرق متطورة لمعالجة مياه جامعة بور سعيد بعنوان )

(الزيوت النباتية  

كلية  – بقسم الهندسة الكيميائية عبدالرحمن عمار رسالة الماجستير للمهندسة/ يارا -4

ى مبدئى  )إزالة الصبغات من مياه الصرف الصناع جامعة القاهرة بعنوان –الهندسة 

(أنوية البلح بإستخدام  

كلية  –بقسم الهندسة الكيميائية  معروفمحمد  رسالة الماجستير للمهندسة/ يسرا -5

خدام )إزالة الصبغات من مياه الصرف الصناعى باست جامعة القاهرة بعنوان –الهندسة 

 نشارة الخشب(.

ات من رسالة الماجستير للمهندس/ محمد جما  صميدة بعنوان مقترح )فص  الصبغ -1

جامعة  –سة كلية الهند –يائية المياه العادمة بواسطة الكربون النشط( بقسم الهندسة الكيم

 اإلسكندرية.

 سابعا: اإلهتمامات البحثية:

التحليلية. دراسات طيفية لصبغات اآلزو غير متجانسة الحلقة وتطبيقاتها ءتحضير وإجرا -1  

تحلي  وتنقية مياه الشرب. -2  
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تحلي  وتنقية مياه الصرف الصحى والصناعى. -3  

( فى فص  ةكأمثل ، والحبة السوداء، ونشارة الخشبإستخدام المواد الطبيعية )أنوية البلح  -4

.العادمة ملوثات المياه  

اإلعجاز العلمى فى الكيمياء. -5  

 ثامنا : األجهزة والتقنيات التى تم التدريب عليها وإستخدامها فى إجراء البحوث:

البنفسجية. جهاز التحلي  الطيفى لألشعة المرئية وفوق -0  

جهاز قياس تركيز أيونات الهيدروجين. -2  

جهاز قياس التوصيلية الكهربية. -8  

جهاز قياس طيف األشعة تحت الحمراء. -4  

جهاز قياس معد  العكارة. -5  

جهاز قياس األكسجين الذائب فى الماء. -1  

 تاسعا: خدمة المجتمع والبيئة:

.2290-2900للهندسة والتكنولوجيا بدمياط الجديدة أعوام رائد اللجنة العلمية بالمعهد العالى  -0  

، (2102-2102)( ،2102-2102.)  

- 2904 رائد اللجنة الثقافية بالمعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بدمياط الجديدة عام -2

2905.( ،2900-2903)  

معهد عضوية لجنة الفحص والبت لشراء أجهزة متنوعة لمعم  ضبط وجودة المياه بال -8

 العالى للهندسة والتكنولوجيا بدمياط الجديدة.

بالمعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بدمياط  واإلعتماد مدير وحدة ضمان الجودة -4

وحتى اآلن. 2115مارس الجديدة من   

األردن. –عضو المعهد العالمى لإلعجاز القرآنى بعمان  -5  

ةمكة المكرم –القرآن والسنةباحث بالهيئة العالمية لإلعجاز العلمى فى  -1  
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 عاشرا: األنشطة والمؤتمرات:

 2112أبريل  00... جامعة المنصورة بشرم الشيخ  -قسم الكيمياء بكلية العلوم  مؤتمر الكيمياء الذى نظمه -1

ستخالص اليورانيوم من المحاليل المائية بواسطة أنوية البلح(إ.وتم نشر بحث بعنوان )  

مدينتى المؤتمر الهندسى الدولى الثامن الذى نظمته كلية الهندسة بجامعة المنصورة فى  -2

2102 -00  -22الى  02المنصورة وشرم الشيخ فى الفترة من   

2102مايو  21-01مصر ، فى الفترة من –الغردقة  –المؤتمر الدولى العشرون لتكنولوجيا المياه   - 

ل البيئى للخدمات البيئية والعلمية بدمياط الجديدة ، دورات مثل )السجمركز النيل مدرب معتمد ب -4   

( هايتحليل الم – الصناعى معالجة مياه الصرف –القياسات البيئية  –  

اط الجديدةدسة والتكنولوجيا بدميمعامل الكيمياء العامة والهندسية بالمعهد العالى للهن تجديدالمساهمة فى  -2  

يدةلهندسة والتكنولوجيا بدمياط الجدلعداد معمل ضبط وجودة المياه بالمعهد العالى إالمساهمة فى  -2  

لهندسة بالمعهد العالى ل من مشاريع التخرج لطالب قسم الهندسة الكيميائية شراف على العديداإل -2

وذلك على النحو التالى: والتكنولوجيا بدمياط الجديدة،  

(2112)نتاج غاز األمونيا إل مصنع تصميم #  

(2112)نتاج الميثانولإل مصنع # تصميم  

(2113) كيناتيكية وثرموديناميكية ات# فصل أيون النحاس الثنائى من األوساط المائية: دراس  

(2113نتاج غاز البيوجاز )إل وحدة # تصميم  

(2114# تصميم مصنع إلنتاج حمض النيتريك )  

(2114# تصميم مصنع إلنتاج حمض الكبرييتيك )  

(2115) تصميم مصنع إلنتاج البولى إيثيلين#   

(2115) # تصميم مصنع إلنتاج نترات األمونيوم  

(2111# تصميم مفاعل لفصل بعض الصبغات والعناصر الثقيلة من مياه الصرف الصناعى )  

2112# تصميم مصنع إلنتاج األمونيا )مصنع موبكو كحالة تطبيقية(   
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لعلوم ستكشافى لرثقافة المنصورة لطالب المركز اإللقاء بعض المحاضرات العامة فى قصإ -8

 والتكنولوجيا بمديرية التربية والتعليم بمحافظة الدقهلية.

 نصورةبالمالعالمية نتل إاالشتراك فى تحكيم مسابقة العلوم والهندسة والتى نظمتها شركة  -9

التحكيم بمعرض ، وعضو لجنة (.2113) وشركة إنتل العالمية تحت رعاية محافظة الدقهلية

(2112، 2111)مصر  أعوام العلوم والهندسة بالقاهرة  

 اط الجديدةالمساهمة فى إعداد دراسة لتقييم األثر البيئى لمنتجع إثمار السياحى بمدينة دمي – 11

.(2114) فريق عمل برئاسة األستاذ الدكتور إبراهيم جار العلم راشد ضمن  

 إلقاء بعض المحاضرات العامة بمدينة دمياط الجديدة بمصر فى مجالى اإلعجاز العلمى، .11

(2111(، والمركز الدولى للتسويق)2115) بإستاد دمياط الجديدة والطاقة المتجددة  

الى التنظيم واإلشراف على الرحالت العلمية لطالب قسم الهندسة الكيميائية بالمعهد الع -12

– 2111جيا بدمياط الجديدة )شركة النصر للزيوت والصابون بالمنصورة للهندسة والتكنولو

 – 2115شركة كابسى للدهانات بور سعيد  -2112شركة راكتا لصناعة الورق باإلسكندرية 

 – 2115شركة الوسطانى للبترول بدمياط  – 2115شركة الدلتا للسكر بالحامول بكفر الشيخ 

2905   -سمبر ج األسمدة )موبكو( دياشركة مصر إلنت  

(2901أبري   04-08شركة النصر للكيماويات الوسيطة )  

(2901شركة موكو لألسمدة )ديسمبر   

ى يوم إذاعة بعض الحلقات فى اإلعجاز العلمى، بالقناة األولى بالتليفزيون المصرى، ف -13

ببرنامج النفس المطمئنة مع اإلعالمى  2112-11-22، 2112-11-15األحد الموافق 

عطية.عماد   

 حادى عشر: الدورات التدريبية

على النحو التالى: بمصر دورات بالهيئة القومية لضمان الجودة واإلعتماد  

(2111/ 1/9إلى  8/ 31التقويم الذاتى لمؤسسات التعليم العالى( فى الفترة من )دورة بعنوان ) -1  

الى( فى لمؤسسات التعليم العدورة بعنوان )توصيف البرامج والمقررات وتقويم نواتج التعلم  -2

(8/9/2111إلى  1/9الفترة من  )  



[9] 
 

(11/2/2112-14دورة بعنوان )المراجعة الخارجية لمؤسسات التعليم العالى( فى الفترة من ) -3  

( 2112-8-21-21ة )دورة بعنوان اإلدارة الجامعي -4  

 دورات بمركز تطوير األداء الجامعى بجامعة المنصورة:

(2112أغسطس  21-21معية )من اإلدارة الجا -1  

(2112سبتمبر  11-11مشروعات البحوث التنافسية المحلية والعالمية ) -2  

 ثانى عشر: المؤلفات

نتهى اعداده وجاهز للطبعإعجاز العلمى فى أنوية البلح. اإل-0  

الكاتب على عبدالغنى د. / رمضان  

رمص -دمياط الجديدة  -المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا  


