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 البيانات الشخصية:أوال: 

 

 5791يناير 51تاريخ الميالد: 

 النوع: ذكر
 متزوجالحالة االجتماعية: 

 الجنسية: مصري
 الخدمة العسكرية: إعفاء

 المؤهالت العلمية: ثانيا:

                  7155-7119                                         كلية الهندسة  –جامعة القاهرة  

 هندسة فلزات:    دكتوراة 
    للصلب  جات الصدأ والمعالجات الحرارية لالجزاء المتناهية الصغرلتخصص:معا

(Nanoplating technology of Ni-Fe steel alloy ) 
  7112 -7112كلية الهندسة                                           –جامعة القاهرة  

 هندسة فلزات:    ماجستير 
 المونيوم زنك 9191الجزاء االلمونيوم  جات الصدأ والمعالجات الحراريةلمعا     تخصص: 

stress corrosion cracking 
 7112-7117             كلية الهندسة                               –جامعة القاهرة 

 هندسة فلزات:        دبلوم 
 9191جات الصدأ والمعالجات الحراريةلمعاللمعادن   الرسالة:  المعالجات الحرارية    تخصص: 

Intergranular corrosion 

                  5777-5799الكلية الفنية العسكرية                                                      
 تقدير :جيد جدا                      هندسة كيميائية ونووية :بكالوريوس

 مشروع التخرج: انتاج صابون لالستخدات المدنية             اسلحة تدمير شامل      تخصص: 
 عاليه اللزوجة                                                                                 

 -ـاً : التـأهيــل والــدورات :لثثا

  -التأهيل / الدورات العسكريـة : -أ

  الكليـة الفنيـة العسكريــة      شهادة إتمام دراسة العلوم العسكرية 

  معهد دراسات الحرب الجوية      دورة أساسية مهندسيــن 

  معهد دراسات الحرب الجوية       فرقة مهندس سرب 

  معهد دراسات الحرب الجوية     فرقة كبراء مهندسى ألوية جوية 

  معهد دراسات الحرب الجوية      فرقة قادة الوية جوية 

                                                مدرسة المخابرات الحربية           فرقة امن اساسية 

                                              مدرسة المخابرات الحربية          فرقة عمليات نفسية 
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 -التأهيــل الفنـي الداخلـي / الخارجـي : -ب

 7117                        امريكا                                                    التدريب على المعالجات الحرارية 
 7117                         امريكا                                        الحصول على دبلومة المعالجات الحرارية 

 7110                                                   )المركز االقليمى للتنمية(  50115على ايزو  دورة تدريبية
 7111           الطالء والمعالجات السطحية تحت اشراف المنظمة العالمية للطالء        على  تدريبية دورة

    Fracture Diagnostic             7112على قياس التقصف الهيدروجينى للمعادن شركة دورة تدريبية
 A.S.M           7112طبقا  AAI  تحت شركة (Arc spray)على طريقة التكسية باللهب دورة تدريبية

 :7111-7117المختلفة فى الفترة من على االنظمة  دورات تدريبية
 نظام االزالة بالكرات البالستيكية  -5

 نظام الحماية الكاسودية -7
 ادارة نظام الصرف -2

 نظم التنفس الصناعى -0
 اهادراة المخلفات الصناعية ومعالجت -1

                                                 7112ريكية                                                االم   vanaireشركة  التحكم فى تلوث الهواء   -2
 7117       فرنسا        ميسى سيرفيس               على ادارة المعامل الفيزيقية والكيميائية ب دورة تدريبية

 7117        سلطة الطيران المدنى                              Regulation))عات يالتشر دورةالحصول على 

 7111                       ايطاليا                                        المشاركة فى مؤتمر دولى لمعالجات الصدأ 
 7117          سلطة الطيران المدنى                                     Human Factor  دورةالحصول على 

       7112مديرين منفذين امداد                                                                            على دورة تدريبية 
 7111          ازالة الصدأ وازالة ودهان الطائرة توكانو تحت اشراف الخبراء البرازيلين على دورة تدريبية

     7111تحت اشراف الخبراء الصينيين                                K8ازالة ودهان الطائرة على  دورة تدريبية
 7117تحت اشراف الخبراء االمريكان                              F-16ازالة ودهان الطائرةعلى  دورة تدريبية

 7111الصينى تحت اشراف الخبراء الصينيين wp7ية الجزاء المحرك المعالجات الحرارعلى  دورة تدريبية
 7152تحت اشراف شركة نيوكيم فيجن                                       ICPتشغيل جهاز على  دورة تدريبية

 7112                مراجع جودة داخلى                                                                على دورة تدريبية
 7119مدخل الجودة الشاملة                                                                              على دورة تدريبية

                                 Office                                                                                             7119 على دورة تدريبية

 الخبرة العملية: رابعا: 

  قسم هندسه البترول والتعدين والفلزات حتي تاريخة 7155يوليومن  : غير متفرغ جامعه القاهرة مدرس-

 حتي تاريخة 7152هيئة تدريس بالمعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بدمياط الجديدة من ينايرعضو   : مدرس-
 قسم هندسه كيميائيه وبترول وميكانيكا

 جامعه القاهرة االشراف  علي رسائل الماجستير والدكتوراة-  

 االشتراك في مشاريع ممولة من جامعة القاهرة-

 ) ورش عمرة الطائرات (الورش الرئيسية للطائرات /  القوات الجوية المصرية 

 
 5770-5777         ورشة المعامالت السطحية والحرارية والدهان – رئيس مكتب التدريب

 انشاء سجالت التدريب الخاصة بالعمالة 

 اعداد خطط التدريب 

 متابعة تدريب العمالة لتحقيق اقصى استفادة 

 التدريب العرضى للعمالة 
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 5779-5770         ورشة المعامالت السطحية والحرارية والدهان – االمدادرئيس قسم 

 عمل خطط االحتياجات ومتابعة توريدها 

 عمل خطط وبرامج مراقبة المخزون 

 التنسيق على اقصى استفادة من الخامات المستخدمة 

 
 5779- 5770ورشة المعامالت السطحية والحرارية والدهان – مهندس مراجعات داخلية

 عمل خطط المراجعات الداخلية 

 عمل المراجعات الداخلية على االقسام 

 المشاركة فى المراجعات لالدارة العليه 

  بالمزيل الكيماوى( الدهانات من الطائرات عمل خطط تحسين االداء )تحسين طريقة ازالة 

 
 5779-5779                                                                     قائد ورشة الطالء 

 االشراف على ادارة االنتاج بالورشة 

 عمل خطط تحميل العمالة 

 التنسيق مع االقسام المختلفة على تحقيق التكامل لتحسين ادارة الورشة 

 

      1271-7957والحرارية والدهانورشة المعامالت السطحية  – رئيس قسم الدراسات الهندسية

  اعداد الوثائق الفنية المصاحبة لعمل 

  تحليل وتصحيح تركيزات االحواض 

 دراسة التبادليات وامكانية تطبيقها مع النظم المختلفة 

  دراسة التحديثات واالشراف على ادراجها فى الوثائق 

 عمل خطط االصالح على االجزاء الغير نمطية 

 

 7119-7112   ورشة المعامالت السطحية والحرارية والدهان – انتاج رئيس قسم متابعة

 عمل خطط االنتاج ومتابعة تنفيذها 

 عمل خطط ادارة العمال وكيفية االستفادة من اجمالى الطاقة العاملة 

 عمل حسابات التكلفة االمامية لالجزاء واالجزاء الغير نمطية 

 
 7155-7119                                                                      قائد ورشة الدهان

 االشراف على ادارة االنتاج بالورشة 

 عمل خطط تحميل العمالة 

 التنسيق مع االقسام المختلفة على تحقيق التكامل لتحسين ادارة الورشة 

  انشاء الوثائق الفنية المصاحبة للعمل 

 لى تنفيذ اعمال التطويرمتابعة واالشراف ع 

 متابعة وانشاء السجالت التدريبية 

 االشراف على تنفيذ االعمال المخططة والغير مخططة 

  

 7152-7155                                                             قائد مصنع انتاج البطاريات

  متابعة ادارة االنتاج بالورشة 

  العمالةمتابعة عمل خطط تحميل 

 التنسيق مع االقسام المختلفة على تحقيق التكامل لتحسين ادارة الورشة 

  متابعة الوثائق الفنية المصاحبة للعمل 
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 متابعة واالشراف على تنفيذ اعمال التطوير 

 متابعة انشاء السجالت التدريبيةوخطط التدريب 

 االشراف على تنفيذ االعمال المخططة والغير مخططة 

 نشاط المصنع ليواكب اخر تطوير فى العالم للبطاريات النيكل/كادميوملر دراسة عمل تطوي 

 

 7151-7152                                                                      رئيس فرع التدريب

 الجديدة ادارة انشاء سجالت التدريب الخاصة بالعمالة 

 طبقا لمتطلبات االدارة ادارة اعداد خطط التدريب 

 ادارة ومتابعة تدريب العمالة لتحقيق اقصى استفادة على مستوى االدارة 

 ادارة اعمال التدريب العرضى للعمالة لتحقيق اقصى استفادة من العمالة المتوفرة لسد العجز 

 دراسة النقص فى التخصصات المتوفرة للعرض فى اجتماعات االدارة 

  التنسيق مع االدارت فى المستوى االعلى على توفير العمالة المناسبة المدربة 

 اعداد وتطوير بعض المناهج التدريسية لتحقق التحديثات المختلفة 

 
 7151-5777                                                            اعمال خالل  مدة الخدمةخامسا :

  لجميع انواع الطائراتالتفتيش ومعالجة الصدأ 

 المعالجات السطحية الجزاء الطائرات فى مواقع العمل 

  7151-5779عمل التصميمات الخاصة بشبلونات دهان الطائرات الواردة منذ 

 دراسة واقرار تبادليات الخامات المستخدمة فى المعالجة السطحية للطائرات وتطبيقات الدهان المختلفة 

 ية للخامات المختلفةاعداد خطط المعالجات الحرار 

 عمل التقيم لحاالت الطائرات من ناحية المعالجة السطحية 

 عمل خطط وجدولة حالة الطائرات من ناحية المعالجة السطحية 

 االشراف على اعمال رفع كفاءة الدهان على مستوى القوات الجوية 

  فى دهان الطائرات ودراسات  النتاج الخامات المستخدمةوالمراكز البحثية االشتراك مع المصانع المدنية

 اعتمادها

 عدد من مصانع الهيئه العربية للتصنيع ىالتفتيش عل 

  االشتراك مع عدد من مصانع الهيئة العربية للتصنيع فى رفع كفاءة بعض المعدات وعمل تبادليات

 للخامات المستخدمة لرفع كفاءة المعدات

 وطرق تطبيق طرق الدهان المختلفة ) شركة  التدريس فى بعض الجهات المدنية لعمليات جودة الدهان

 موم.........الخ(

 
 : الخبرات المكتسبة : سادسا

 

 . إدارة وتخطيط ومتابعة خطوط العمرة لجميع طرازات الطائرات 

  .إدارة وتخطيط ومتابعة أنشطة الجودة 

  .إدارة وتخطيط ومتابعة أعمال اإلمداد 

  الممارسة والتعاقد( . –الفنى  البت –االشتراك فى لجان )إقرار المواصفات 

 

 

 

 



 5 

 

  المهارات:ا:بعسا

 :األم اللغة    لغة عربية 

 :جدا جيد  لغة إنجليزية 

              اللغة
               

 إجادة برامج ويندوز وميكروسوفت أوفيس 

 دراية بمبادئ برنامج الفوتو شوب وبعض االعمال عليه 

 الحاسب

 
 أو المقاالت المنشورة( المنشورات )أي األبحاثا:ثامن

 
7112-7159   ورقة بحثية فى اصدارات مجالت عالمية مننشر عدد 

7157  
 

o  

     الفوز افضل رسالة دكتوراة على مستوى جامعة القاهرة 

  معلومات أخرى:ا:تاسعا
 
 

   جامعة القاهرة فى العملى  –مشاركة ومساعدة طلبة الدراسات العليا والبكالريوس
              7159-7155                                                                    واعداد الرسائل

  اعداد وتقديم عدد من ورش العمل فى المؤتمر الدولى بالكلية الفنية والمشاركة

 7151-7117                                                                           العسكرية
 الخبرات العملية:عاشرا:

  االستشارات الهندسية لعدد من الشركات في مجاالت الصناعات الكيميائية والدهانات

 والمعالجات السطحية والحرارية
 العمل بمصانع الهيئه العربية للتصنيع كمستشار 

  
 

 حادي عشر:عضوية المنظمات والهيئات:

 المنظمة االمريكية للطالء -

 للتاكل والفلزاتالمنظمة المصرية  -

 المنظمة المصرية للنانو تكنولوجي -

 

 

 
 


