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 سيرة ذاتية

 د. محمد ابراهيم عطية متولي

 الكيمياء غير العضوية شاركأستاذ م

 كلية العلوم   -قسم الكيمياء 

 جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية 

 11623رمز بريدي  90950.ب صالرياض 

 

 1968نوفمبر  4       تاريخ الميالد :

   (00966) 0112586742مكتب             : الهاتف
 (00966) 0532859145 جوال 
 (0020) 01010398890جوال: 

 mohamedattia1@hotmail.com البريد اإللكتروني :

     mimitwally@imamu.edu.sa 

  الموقع االلكتروني: 
http://members.imamu.edu.sa/staff/mimitwally/Pages/default.aspx 

 

 المؤهالت العلمية:

 جامعة المنصورة -العلوم   كلية  -في الكيمياء غير العضوية  الفلسفة دكتوراه  2000   يناير 

 إزالة بعض العناصر الثقيلة من المياه الرسالة :  عنوان                

 جامعة المنصورة -كلية العلوم  -كيمياء التحليلية الماجستير  1996ديسمبر 

  تقييم أصناف غير عضوية كغذاء ميكروئي في بعض األسمدةالرسالة :  عنوان                

 جامعة المنصورة -كلية العلوم  - الكيمياءبكالوريوس العلوم في  1990    مايو

 

 النشاط العلمي:

 :ورات العلمية بالمجالتالمنشأوال: 

1- T.A. Yousef, G.M. Abu El-Reash, M.I. Attia, M.N. El-Tabai 

“Comparative ligational, optical band gap and biological studies on 

Cr(III) and Fe(III) complexes of hydrazones derived from 2-hydrazinyl-

mailto:mohamedattia1@hotmail.com
mailto:mimitwally@imamu.edu.sa
http://members.imamu.edu.sa/staff/mimitwally/Pages/default.aspx


2 | P a g e 

 

2-oxo-N-phenylacetamide with both vanillin and O-vanillin” Chemical 

Physics Letters 636 (2015) 180–192 

2- Mohamed I. Attia and Farouk K. M. Wali, “Removal of Nickel(II) and 

Zinc(II) from their aqueous solution mixture using Carbon Soot as 

an economic adsorbing material” Wulfenia 22(4) (2015) 442-464 

3- Mortaga M. Abou-Krisha, Mohamed I. Attia, Fawzi H. Assaf and 

Ahmed A. Eissa, “Influence of pH on the Composition, Morphology and 

Corrosion Resistance of Zn-Ni-Mn Alloy Films Synthesized by 

Electrodeposition” Int. J. Electrochem. Sci., 10 (2015) 2972-2987 

4- Mohamed I. Attia, Omar K. Alduaij and Lotfi Khezami, “Assessment of 

Nickel(II) Removal From Aqueous Solution Using Saudi Bentonite” 

SYLWAN, 159(1) (2015) 146-166. 

5- Mohamed I. Attia, “Assesment of using Bentonite as an economic 

adsorbing material for cobalt(II) removal from aqueous Solution” 

SYLWAN, 159(1) (2015) 61-79. 

6- Mohamed I. Attia and Mohamed. A. Habib, “Recycling of leather green 

fleshing using local activated Saudi bentonite” SYLWAN, 159(1) (2015) 

201-214. 

7- Mohamed I. Attia, “Assessment of using Carbon Soot as economic 

adsorbing material for the removal of cobalt(II) from aqueous solution”, 

Main Group Chemistry 13 (2014) 353–362.  

8- Ahmed M.A. El-Seidy, Mohamed I. Attia, “In Situ Synthesis and 

Characterisation of 2-((2-(2,4-dinitrophenyl) hydrazono) methyl) phenol 

metal complexes and their Investigation as Antibacterial and Antifungal 

Agents” Journal of Applied Sciences Research, 9(4): 2901-2908, 2013 

ISSN 1819-544X”  

 

 المنشورات العلمية بالمؤتمراتثانيا: 
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1- Participating in the Fifth Saudi Science Conference (New Vision for the 

Role of Basic Science in Development ), by research  “Assessment of 

Zinc (II) removal from aqueous solution by adsorption onto selected 

adsorbent”,  Mohamed I. Attia, Ashraf A. El-Bindary, Ahmed A. El-

Sarawy, Adel Z. El-Sonbati and Ibrahim Gar Al-Alm Rashed, Umm Al 

Qura University, Mecca, KSA 16-18 April 2012. 

2- Participating in the Fourth International Chemistry Conference 

(Chemistry and its application in Development), by research “ 

Assessment of Using Bentonite in the Removal of Chromium (VI) by 

Adsorption”  Mohamed I. Attia, Ashraf A. El-Bindary, Ahmed A. El-

Sarawy, Adel Z. El-Sonbati and Ibrahim Gar Al-Alm Rashed. King Saud 

University and Saudi Chemical Society, Riyadh, KSA 19-21 November 

2011  

3- Participating in 7
th

 Ibn Sina International Scientific Conference by 

research “Comparative thermodynamic study for copper (II) removal by 

adsorption onto different adsorbents” Ashraf A. El-Bindary, Ahmed A. 

El-Sarawy, Mohamed I. Attia, Adel Z. El-Sonbati,  and Ibrahim Gar Al-

Alm Rashed, Alexandria University, Alexandria, Egypt 25-28 March 

2000 

4-  Participating in 3
rd

 international Scientific Conference, Al-Azhar 

University by research “Comparative thermodynamic study for Nickel(II) 

removal by adsorption onto different adsorbents” Ahmed A. El-Sarawy, 

Mohamed I. Attia, Ashraf A. El-Bindary, Adel Z. El-Sonbati,  and 

Ibrahim Gar Al-Alm Rashed, Cairo 22-25 March 1999. 

 

 المؤتمرات العلمية حضور ا:لثثا
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1- Participating in 3
rd

 Saudi International Petrochemical Technology 

Conference, King Abdullah City for Science and Technology (KACST), 

Riyadh, KSA 5-6 May 2015. 

2- Participating in The First Saudi International Conference on Crises 

and Disaster Management, Al-Imam Mohammad Bin Saud Islamic 

University, Riyadh, KSA 8-9 September 2013  

3- Participating in Saudi International Petrochemical Technology 

Conference, King Abdullah City for Science and Technology (KACST), 

Riyadh, KSA 13-14 May 2013. 

4- Participating in Symposium of  Psychology and fortify the Young People 

in the Age of Globalization, Al-Imam Mohammad Bin Saud Islamic 

University, Riyadh, KSA 13-14 February 2013 

5- Participating in International Forum of Innovators in University Teaching 

(IFIUT), Al-Imam Mohammad Bin Saud Islamic University, Riyadh, 

KSA 3-5 February 2013. 

6- Participating in Saudi International Nanotechnology Conference, King 

Abdullah City for Science and Technology (KACST), Riyadh, KSA 11-

13 November 2012. 

7- Participating in Saudi International Water Technology Conference, King 

Abdullah City for Science and Technology (KACST), Riyadh, KSA 21-

22 November 2011. 

8- Participating in “Learning and Teaching in university stage” workshop, 

Al-Imam Muhammad Bin Saud Islamic University, Riyadh, Saudi Arabia 

during the period 23 May, 2011. 

9- Participating in the Mathematics and Its Applications Conference, 

College of Science. Al-Imam Muhammad Bin Saud Islamic University, 

Riyadh, Saudi Arabia during the period March 23-24, 2011. 

http://69.73.170.65/~fisccdm/en/index.php/%D8%AA%D8%AF%D8%B4%D9%8A%D9%86-%D9%85%D9%88%D9%82%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%89
http://69.73.170.65/~fisccdm/en/index.php/%D8%AA%D8%AF%D8%B4%D9%8A%D9%86-%D9%85%D9%88%D9%82%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%89
http://69.73.170.65/~fisccdm/en/index.php/%D8%AA%D8%AF%D8%B4%D9%8A%D9%86-%D9%85%D9%88%D9%82%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%89
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10- Participating in Saudi International Nanotechnology Conference, King 

Abdullah City for Science and Technology (KACST), Riyadh, 29-30 

November 2010. 

 

 :منتهية : مشروعات علميةرابعا

 امااام محليااة ادتصااادية فااي معالجااة تلااو  المياااه تقياايم اساات دام المشاااركة فااي مشاارو   -

 جامعة االمام محمد بن سعود االسالمية. –كلية العلوم  -بالعناصر الثقيلة

 –كلياة العلاوم  -دسام الكيميااء لطاالب  2المشاركة في مشرو  اعداد كتاب الكيمياء العاماة  -

 جامعة االمام محمد بن سعود االسالمية.

المشاركة في مشرو  تحسين  واص بعض األسمدة الكيماوية ضاد التحجار و تنتااس دسامدة  -

 القاهرة(. –بطيئة الذوبان )المركز القومي للبحو  

 ستنباط دنوا  جديدة من األسمدة المركبة )الصلبة والسائلة( والم لبية وتنتاجها تجاريا.ا -

 

 ا: مشروعات علمية قائمة:خامس

زيادة مقاومة التآكل للصلب بواساطة الترسايب الكهربال للسابائ  فال المشاركة في مشرو   -

 جامعة االمام محمد بن سعود االسالمية. –كلية العلوم  -صورة ددائق نانونية

المعالجااة الكيميائيااة للم لفااام الزراعيااة لشااجرة الن ياال السااعودية المشاااركة فااي مشاارو   -

الست دامها كأسطح امتزاز للمعادن الثقيلة من  مياه الصار  الصاناعي  مان  من اور بيئاي 

 جامعة االمام محمد بن سعود االسالمية. –كلية العلوم  -وادتصادي 

 

 سا: تحكيم في مجالت عالمية:ساد

1- Environmental Science and Pollution Research: Optimization of struvite 

fertilizer formation from Baker’s yeast wastewater: growth and nutrition of 

maize and tomato plants. 

2- Arabian Journal of Chemistry: Factors influencing the removal of 

insecticide from aqueous solutions using natural clays. 
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3- Environmental Science and Pollution Research: Effects of natural organic 

matter on the microporous sorption sites of black carbon in aYangtze River 

sediment. 

4- Environmental Science and Pollution Research: Optimization of struvite 

fertilizer formation from Baker's yeast wastewater: growth and nutrition of 

maize and tomato plants. 

5- King Abdullah City for Science and Technology (KACST), Riyadh, KSA. 

 

 : الدورات التدريبية:ابعسا

عمادة  29/4/2015الجامعي( حلقة نقاش )دور وكالء الكليام واألدسام العلمية في التطوير  -

 .التطوير الجامعي, جامعة االمام محمد بن سعود االسالمية, الرياض

 جامعة االمام محمد بن سعود االسالمية. دورة ن ام ادارة االجتماعام "مجالس" , -

ورشاة تدريبيااة اساات دام مصاادر المعلومااام فااي المكتبااة الردمياة السااعودية , جامعااة االمااام  -

 سالمية.محمد بن سعود اال

دورة تطبيقام الحاسب في مجال تحرير ومراجعة األوراق العلمية , جامعة االمام محمد بن  -

 سعود االسالمية.

 جامعة االمام محمد بن سعود االسالمية ,التعلم الجامعي ودورة التعليم  -

دورة بناااء اال تبااارام التحصاايلية فااي التعلاايم الجااامعي , جامعااة االمااام محمااد باان سااعود  -

 االسالمية

  والتعليم عن بعد االلكترونيللتعلم  الوطنيدورة بناء اال تبارام االلكترونية , المركز  -

 والتعليم عن بعد  االلكتروني, المركز الوطني للتعلم دورة التعليم االلكتروني وددواته -

ناااي  للبحااو  وال اادمام  األمياارتعااداد المتاادربين , معهااد  فاايدورة البرناااما المتكاماال  -

  اإلسالميةمحمد بن سعود  اإلماماالستشارية, جامعة 

دورة هندسة التفكير ودمجه في المقررام الدراسية, معهد األميار نااي  للبحاو  وال ادمام  -

 االستشارية, جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية.

 

 االهتمامات العلمية والبحثية:ثامنا: 

 البيئي للتربة والمياه. اإلقالل من التلوث -



7 | P a g e 

 

 تحسين مواصفات وجودة األسمدة. -

 تصنيع أسمدة مركبة ومخلبية جديدة بتكلفة بسيطة. -

 

 النشاط اإلداري:

 تاري ه. وحتل 1/10/2010عضو في مجلس دسم الكيمياء  -

 تاري هوحتل  1/10/2015بقسم الكيمياء  داولفي لجنة الج وعض -

 تاري هوحتل  1/10/2014بقسم الكيمياء  معادالمفي لجنة ال وعض -

 .1/11/2015وحتل  1/10/2010دمين مجلس دسم الكيمياء  -

 1/11/2015وحتل  1/10/2011وكيل دسم الكيمياء  -

 1/10/2014وحتل  1/10/2012في لجنة الجودة بقسم الكيمياء  وعض

 عضو في لجنة تعداد  طة دسم الكيمياء لمسار الكيمياء الصناعية. -

 عضو في لجنة تعداد  طة دسم الكيمياء لمسار الكيمياء البيئية. -

 عضو في لجنة تعداد  طة دسم الكيمياء لمسار الكيمياء التربوية. -

 ضو في لجنة توصي  المقررام لقسم الكيمياء.ع -

 .1/10/2014وحتل  1/1/2010عضو في لجنة األعذار للطالب  -

 . 25/10/2011وحتل  25/2/2011عضو في لجنة متابعة العملية التعليمية   -

 .1/10/2010وحتل  1/10/2009طالب  27المرشد األكاديمي لـ  -

 .1/10/2010حتل  1/10/2009 عضو في مجلس دسم الفيزياء -

 

 الوظيفي : اريخالت

جامعىىة اإلمىىام  –الكيميىىاء غيىىر العضىىوية بكليىىة العلىىوم  شىىاركم أسىىتاذ وحتىىت تاريخىى  8/11/2015

 .محمد بن سعود اإلسالمية

جامعااة اإلمااام  –الكيمياااء غياار العضااوية بكليااة العلااوم  مساااعد دسااتاذ 8/11/2015 – 1/10/2009

 .محمد بن سعود اإلسالمية

جامعااة  –دسااتاذ مساااعد الكيمياااء غياار العضااوية المتعاااون بكليااة العلااوم  1/1/2009- 1/10/2009

 اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية.

كيميااائي باااإلدارة العامااة لمرادبااة الجااودة بااالمركز المصااري لتطااوير  26/9/2008 – 1/5/2005

 شركة الدلتا لألسمدة والصناعام الكيماوية. –األسمدة
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كيمياااائي باااااإلدارة العامااااة لبحاااو  األساااامدة النيتروجينيااااة بااااالمركز  30/4/2005 – 30/7/1994

 شركة الدلتا لألسمدة والصناعام الكيماوية. –ي لتطوير األسمدةالمصر

منحااة الماجسااتير ماان دكاديميااة البحاا  العلمااي والتكنولوجيااا بااالمركز  29/7/1994 – 11/1/1993

 شركة الدلتا لألسمدة والصناعام الكيماوية. – المصري لتطوير األسمدة

 

 الخبرة التدريسية:

 .وحتل تاري ه 1/2/2009كلية العلوم  –التدريس بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية  -

تدريس مقررام الكيمياء في بعاض الجامعاام ال اصاة بجمهورياة مصار العربياة وتادريب  -

 جامعة المنصورة. –طالب كلية العلوم 

 

 :المواد العلمية التي قمت بتدريسها

)كايم  1الكيمياء غير العضاوية  –( 102الكيمياء العامة )كيم  -( 101الكيمياء العامة )كيم   -

مبااااد   -( 2ماااادة م تاااارة  – 414)كااايم  1الكيميااااء الصاااناعية غيااار العضاااوية  –( 211

 .(015( و )ريض 050( و )ريض 011الرياضيام )ريض 

 . 414 كيم و 211 كيم و 102 كيم و 101 كيم معامل الكيمياء -

 

 الخبرات العملية :

والعمال علال  وتحاليل األسمدة والتحاليل الكيميائياة  برة معملية في ا تبارام ضبط الجودة -

 دجهزة : 

- Atomic absorption spectrophotometer. 

- Spectronic photometer. 

- Flame photometer. 

- Karl Fisher Titrator, Turbidimeter, Ion-Selective Electrode, pH meter…etc.  

اإلشاارا  علاال فريااق عماال ماان كيميااائيين وفنيااين فااي نطاااق العماال واإلشاارا  علاال تحالياال  -

العينام الروتينية وغير الروتينية والمساعدة في حل المشكالم التي يمكن مقابلتها في التحاليل 

ناام لشاروط واستنباط طارق جديادة تناساب العيناام التاي ياتم تحليلهاا والتأكاد مان مطابقاة العي

 الجودة والبيئة.
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 :خبرات إضافية

جامعة - CELEمركز  من في اللغة اإلنجليزية IELTS الحصول علل شهادة 2002 دغسطس -

 انجلترا–نوتنجهام 

 –البحاا  علاال االنترناام  –اكساال   -وورد  – باارة جياادة جاادا علاال دجهاازة الكمبيااوتر : ويناادوز  -

 دعمال الصيانة والف  والتركيب الضرورية.

 


