
 بسم هللا الرحمن الرحيم

 
 اإلمام محمد بن سعود اإلسالميةجامعة 

 الكيمياءقســم   - كلية العلوم 
 بالسيرة الذاتيةبيان 

 مد مصطفى أبوكريشهحخـاص بالدكتــور/ مرتجى م

 اإلمام محمد بن سعود اإلسالميةجامعــة  –كلية العلوم  -بقسم الكيمياء أستاذ 

 

 :المؤهــالت العلمـية
 (. 1891جامعــة أسـيوط ) -كلية العلوم قنا  -بكالوريوس العلوم فى الكيمياء  -1

 (. 1891جامعــة أسـيوط ) -كلية العلوم بقنا –ر العلوم فى الكيمياء ماجســتي -1

 (. 1881جامعــة أسـيوط ) -كلية العلوم بقنا -دكتوراه فى فلسفة الكيمياء  -3

 :التــاريخ الوظيفى
من  إعتبـارا   -جامعــة أسـيوط  -معـيد بقســم الكيمياء بكلية العلوم بقنــا   -1

11/11/1891 . 

إعتبـارا  من  -جامعــة أسـيوط  -درس مســاعد بقســم الكيمياء بكلية العلوم بقنــا مـ  -2

33/6/1891 . 

من  إعتبـارا   -جامعــة أسـيوط  –مـدرس بقســم الكيمياء )الفيزيائية( بكلية العلوم بقنــا  -3

11/11/1881 . 

إلى  19/1/1331 سافر فى مهمة علمية إلى بولندا لمدة ستة أشهر فى الفترة من -4

19/9/1331 . 

 . 1331سافر فى مهمة علمية تدريبية إلى اليابان  لمدة عشرة أيام فى  -5

كيمياء كهربائية( بكلية العلوم  –أستاذ مساعد بقســم الكيمياء )تخصص كيمياء فيزيائية  -6

 16/6/1336من  إعتبـارا   -جامعــةجنوب الوادى  –بقنــا 

 1331ة إلى ألمانيا لمدة شهرين من مايو سافر فى مهمة علمي -7

 –كيمياء كهربائية( بكلية العلوم بقنــا  –أستاذ بقســم الكيمياء )تخصص كيمياء فيزيائية  -8

  .1311 إعتبـارا  من -عــةجنوب الوادى جام

جامعة اإلمام محمد بن سعود  –كلية العلوم  –قسم الكيمياء الكيمياء بقســم مشارك أستاذ  -9

 .1336-1333 إعتبـارا  من إلسالميةا

جامعة اإلمام محمد بن سعود  –كلية العلوم  –أستاذ بقســم الكيمياء قسم الكيمياء  -01

 .1336اإلسالمية إعتبـارا  من 
 

 أوال : التدريس )النظري والعملي( ويشمـل اآلتي :

 

لمرحلة   العضويةال)أ( يقوم بتدريس العديد من المقررات الدراسية فى مجال الكيمياء 

ـقررات ، وذلك في مو الطب و الصيدلة و الهندسه  العلوم والتربيةات البكالوريوس في كلي

 –الكيمياء النووية -لكيمياء الذرية ا-الكيمياء الكهربية  -:الكيماء العامة :) مثل الالعضويةالكيمياء 

 –كيمياء الكم  – كيمياء الحفز – الديناميكا الحرارية – الكيمياء التحليلية ––الكمياء الحركية 

 .(كيمياء الحالة الصلبة و علوم المواد



 لمـرحلة الدراسات العليا لكلية العلوم.  الكهربية)ب( يقوم بتدريس مقـررات الكيمياء 

)ج( اإلشـراف على طـالب المقـال والبحث لمـرحلة البكالوريوس، وذلك في مجال الكيمياء 

 الالعضوية. 

 الكيمياء للفرق العليا بكليتى العلوم و التربية.  مقررات منهجركة فى إعداد )د( قام بالمشا

 .نامج التأهيل التربوى لمعلمى المدارس)هـ( شارك فى بر

 

 ثانيا: النشر العلمى: 
 

List of publications 
1-A study of the electrochemical reduction of cyclic ketones.  
Hesham Mansour, Mahamed A. Ghandour, Gaber A. Noubi and Mortaga M. 
Mostafa 
J. Electrochem. Soc. India. 36-1 (1987) 15.  
2-The role of chemical structure and the medium in the reducibility of some 
aromatic aldehydes.  
Hesham Mansour, Mahmoud A. Ghandour, Moustafa H. M. Abu-El-Wafa and 
Mortaga M. Moustafa 
Pakistan J. Sci. Ind. Res., 31, 2 (1988) 90.  
3-Conductance measurements in corrosion and inhibition of Al and Al-Mn 
alloy.  
Fathla M. El-Cheikh, Fawzi H. Assaf, Mahmoud Khodari, Mahmoud A. 
Ghandour and Mortaga M. Abou Krisha 
Bull. Chem. Soc. Jpn., 67 (1994) 2286.  
4-Determination of Ag (I) with chemically modified carbon paste electrode 
based on 2, 3 -Dicyano 1, 4 -Naphthoquinone.  
Mahmoud Khodari, Mortaga M. Abou-krisha and Ragab Fandy 
Talanta, 41, 12 (1994) 2179.  

5-Anodic and cathodic behaviour of -brass in Na2SO4 solutions.  
S. S. Abd-El-Rehim, F. H. Assaf, A. El-Sayd, M. M. Abou-Krisha and A. M. 
Zaky 
Materials Transactions JIM, 36, 6 (1995) 771. 
6-Selective removal of lead from polymetalic alloys.  
Mortaga M. Abou-Krisha and Marian Jaskula 
Acta Metallurgica Slovaca, 4 (2001) 9.  
7-Factors affecting dissolution resistance of AC anodized Al in sodium 
carbonate solution.  
Mortaga M. Abou-Krisha 
Abhath Al-Yarmouk Journal, Basic Sci. & Eng., 10 (2001) 323.  
8-Stripping voltammetric and conductance measurements on corrosion and 
inhibition of copper in nitric acid.  
Mahmoud Khodari, Mortaga M. Abou-Krisha, Fawzi H. Assaf, Fathla M. El-
Cheik and A. A. Hussien 
Materials Chemistry and Physics, 71(2001) 279.  
9-Synthesis and spectroscopic characterization of some mixed ligand 
complexes of Co(II), Ni(II) and Cu(II). Part I.  
M. M. El-Ajaily, A. A. Maihub, Abdelgader I. Salem and M. Abou-Krisha 
Jerash for Research and Studies Journal, 6 (2002) 7.  
10-Studies on dissolution and inhibition of copper in nitric acid using stripping 
voltammetry and conductance measurements.  



Fawzi H. Assaf, Mortaga M. Abou-Krisha, Mahmoud Khodari, Fathla M. El-
Cheik and A. A. Hussien 
Materials Chemistry and Physics, 77 (2002)192.  
11-Synthesis and characterization of some homodinuclear mixed ligand 
complexes of Co(II) and Cu(II) PART-II.  
A. .A. Maihub, M.M. El-ajaily, M. Abou-Krisha and A.I. Salem 
Jerash for Research and Studies Journal, 7 (2003) 41.  
12-Studies on the electrochemical behaviour of Al-Ni alloys in alkaline 
solutions.  
Fawzi H. Assaf, Mortaga M. Abou-Krisha, A. M. Zaky, Fathla M. El-Cheik and 
E. Magraphy 
Afinidad Journal, 503 (2003) 100.  

13-Charge-Transfer Complexes of Mercaptobenzimidazoles with - and -
Electron Acceptors.  
H.M.A. Salman, M.M. Abu-Krisha and H.S. El-Sheshtawy 
Can. J. Anal. Sci. Spectrosc., 49 (2004) 282.  
14- Electrochemical studies of zinc-nickel codeposition in sulphate bath.  
Mortaga M. Abou-Krisha 
Applied Surface Science Journal, 252 (2005) 1035.  
15-Morphology, composition and corrosion properties of electrodeposited Zn-
Ni alloys from sulphate electrolytes.  
M. M. Abou-Krisha, A. M. Zaky and A. A. Toghan 
Asian Journal of Biochemistry, 1 (2006) 84.  
16-Synthesis and characterization of iron(III)-benzoin complex.  
M. M. El-ajaily, A. A. Maihub , M. A. Abuzwida , M. M. Abou-Krisha , A. A. 
Amar and E. A. Asaih 
Asian Journal of Chemistry, Vol. 19, No. 1(2007), 781-783. 
17-Electrodeposition of Zn-Ni alloys from sulfate bath.  
M. M. Abou-Krisha, F. H. Assaf and A. A. Toghan 
Solid State of Electrochemistry Journal, 11 (2007) 244-252.  
18-The synergistic inhibitive effect and the thermodynamic parameters of 2 (2- 
hydroxylstyryl) pyridinium-N- ethyl iodide and some metal cations on the acid 
corrosion of low-carbon steel.  
F.H. Assaf, M. Abou-Krish, A.S.El-Shahawy, M.Th. Makhlouf and Hala Soudy 
Int. J. Electrochem. Sci., 2 (2007) 169 - 181 
19-Stripping Voltammetric, Conductance and Anodic Linear Polarization 
Analysis on Dissolution of Electrodeposited Zinc-Cobalt Alloy. 
M. M. Abou-krisha and A. M. Abushoffa 
Int. J. Electrochem. Sci., 2 (2007) 418 – 432. 
20-Electrochemical studies on the electrodeposited Zn-Ni-Co ternary alloy in 
different media. 
M. M. Abou-Krisha, H. M. Rageh and E. A. Matter  
Surface and Coatings Technology, 15 (2008) 3739-3746. 
21- Electrodeposition and characterization of zinc–nickel–iron alloy from 
sulfate bath: influence of plating bath temperature  
M. M. Abou-Krisha, F. H. Assaf and S. A. El-Naby  
Journal of Solid State Electrochemistry, 13 (2009) 879-885. 
22- Electrodeposition behavior of zinc–nickel–iron alloys from sulfate bath  
M. M. Abou-Krisha, F. H. Assaf and S. A. El-Naby  
Journal of Coatings Technology and Research, 6, (2009) 391-399. 

http://www.springerlink.com/content/p771886277771876/?p=4653b46983664ec59017aacd814f22f4&pi=0
http://www.springerlink.com/content/p771886277771876/?p=4653b46983664ec59017aacd814f22f4&pi=0
http://www.springerlink.com/content/?Author=M.+M.+Abou-Krisha
http://www.springerlink.com/content/?Author=F.+H.+Assaf
http://www.springerlink.com/content/?Author=S.+A.+El-Naby
http://www.springerlink.com/content/101568/?p=4653b46983664ec59017aacd814f22f4&pi=0
http://www.springerlink.com/content/r1344107m5k1/?p=4653b46983664ec59017aacd814f22f4&pi=0
http://www.springerlink.com/content/284045200112u745/?p=4653b46983664ec59017aacd814f22f4&pi=1
http://www.springerlink.com/content/?Author=M.+M.+Abou-Krisha
http://www.springerlink.com/content/?Author=F.+H.+Assaf
http://www.springerlink.com/content/?Author=S.+A.+El-Naby
http://www.springerlink.com/content/120544/?p=4653b46983664ec59017aacd814f22f4&pi=0
http://www.springerlink.com/content/t5u021726t73/?p=4653b46983664ec59017aacd814f22f4&pi=0


23- Influence of Ni2+ concentration and deposition potential on the 
characterization of thin electrodeposited Zn–Ni–Co coatings. 
M. M. Abou-Krisha 
Materials Chemistry and Physics 125 (2011) 621–627 
 
24- Effect of pH and Current Density on the Electrodeposition of Zn-Ni-Fe 
Alloys from Sulfate Bath. 
M. M. Abou-Krisha 

J. Coat. Technol. Res., November 2012, Volume 9, Issue 6, pp 775-783 
25- The influence of Fe2+ concentration and deposition time on the corrosion 
resistance of the electrodeposited zinc-nickel-iron alloys 
M. M. Abou-Krisha, F. H. Assaf and S. A. El-Naby 
Arabian Journal of Chemistry, 2016, Volume 9, Supplement 2, November 2016, Pages 

S1349–S1356 

26- Corrosion resistance and electrodeposition behavior of electrodeposited 
nickel-cobalt-iron alloys 
M.M. Abou-Krisha, F.H. Assaf, M. Khodari, E.M. Elkady 
Anti-Corrosion Methods and Materials, 2012, 59/4 (2012) 170–177 
27- Schiff base derived from phenylenediamine and salicylaldehyde as 
precursor techniques in Coordination Chemistry 
M. M. El-ajaily, M. M. Abou-Krisha, A. M. Etorki, F. S. Alassbaly and A. A. 
Maihub 
Journal of Chemical and Pharmaceutical Research, 2013, 5(12):933-938 
28- The Role of Aromatic Schiff Bases in the Dyes Techniques 
Karema Masoude Abuamer, Abdussalam Ali Maihub, Marei Miloud El-Ajaily, 
Abdunnaser Mohamed Etorki, Mortaga Mohamed Abou-Krisha, Majda 
Albashir Almagani 
International Journal of Organic Chemistry, 2014, 4, 7-15 
29- Schiff Base Derived from p-Nitrobenzaldehyde and 1,8-
Naphthalenediamine Precursor in Metal Ions Uptake 
Abdussalam Ali Maihub, Abdunnaser Mohamed Etorki, Salah Mosbah Ben-
Saber, Marei Meiloud El-ajaily and Motraga Mohamed Abou-Krisha 
Journal of Chemistry and Chemical Engineering. 8 (2014) 226-231 
30- Influence of pH on the Composition, Morphology and Corrosion Resistance 
of Zn-Ni-Mn Alloy Films Synthesized by Electrodeposition 
Mortaga M. Abou-Krisha, Mohamed I. Attia, Fawzi H. Assaf and Ahmed A. 
Eissa 
Int. J. Electrochem. Sci., 10 (2015) 2972 - 2987 
31-  Electrochemical Behavior and the Detection Limit of Ascorbic Acid on a Pt 
Modified Electrode 
H. M. Rageh, M. M. Abou-Krisha, A. M. Abo-bakr and M. Abd-Elsabour 
Int. J. Electrochem. Sci., 10 (2015) 4105 - 4115 
32- Electrodeposition and Characterization of Zn-Ni-Mn Alloy from Sulfate 
Bath: Influence of Current Density 
F. H. Assaf, A. M. A. El-Seidy, M. M. Abou-Krisha and A. A. Eissa 
Int. J. Electrochem. Sci., 10 (2015) 5465 - 5478 
33- The Effect Manganese Concentration on the Corrosion Resistance and 
Physical Properties of Zn-Ni-Mn Alloy Films Produced by Electrodeposition 
Fawzi H. Assaf, Mortaga M. Abou-Krisha, Omar k. Alduaij, Ahmed M. A. El-
Seidy and Ahmed A. Eissa 

http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleURL&_udi=B6TGB-4R9JV1C-4&_user=10&_coverDate=04%2F15%2F2008&_alid=725304065&_rdoc=11&_fmt=high&_orig=search&_cdi=5250&_st=13&_docanchor=&view=c&_ct=831&_acct=C000050221&_version=1&_urlVersion=0&_userid=10&md5=5ab9f7e7681e246bdf74741b9c4044e7
http://link.springer.com/journal/11998/9/6/page/1
http://www.sciencedirect.com/science/journal/18785352/9/supp/S2


Int. J. Electrochem. Sci., 10 (2015) 6273 - 6287 
34- Electrochemical behavior and corrosion resistance of electrodeposited 
Nano-particles Zn-Co-Fe alloy  
M.M. Abou-Krisha, F.H. Assaf, O. K. Alduaij, A. G. Alshammari and F.A. El-
Sheref 
Anti-Corrosion Methods and Materials, (2016) Vol. 63 Iss 1 pp. 29 - 35 
35- Corrosion behavior of electrodeposited Zn–Co–Fe alloy  
Mortaga Abou-Krisha, Fawzi Assaf, Omer Alduaij, Abdelrahman Alshammari 
and Fatma El-Sheref 
Indian Journal of Chemical Technology, Vol. 23, July 2016, pp. 271-278. 

36- Electrochemical behavior of Zn-Co-Fe alloy electrodeposited from a sulfate 
bath on a various substrate materials 
M. M. Abou-Krisha, A. G. Alshammari, F. H. Assaf and F. A. El-Sheref 
Arabian Journal of Chemistry, (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/). 
37- Deposition potential influence on the electrodeposition of Zn-Ni-Mn alloy  
M.M. Abou-Krisha, O. K. Alduaij, F.H. Assaf and A. A. Eissa 
Transactions of the Indian Institute of Metals 70 (1)2017, 31-40 
38- Investigating the mechanism of electrodeposition of a Zn-Ni-Mn alloy 
M. M. Abou-Krisha, F. H. Assaf, A. Alshammari, O. Alduaij and A. A. Eissa.  
Under press.  
39- Electrochemical behavior and the detection limit of maleic acid at a 
platinum electrode 
H. M. Rageh, M. M. Abou-Krisha, A. M. Abo-bakr and M. Abd-Elsabour 
Submitted to Bulletin of the Chemical Society of Ethiopia 
40- Electro-organic synthesis of some new catechol derivatives 
Ahmed M. Abo-bakr, Hesham M. Rageh, Mortaga M. Abou-Krisha and 
Mohamed Abd-Elsabour. 
Under press. 
41- Electrodeposition mechanism of Zn-Ni-Mn alloy at different time intervals 
M. M. Abou-Krisha, F. H. Assaf and A. A. Eissa 
Under press. 
42- Deposition temperature influence on electrodeposition mechanism of Zn-
Co-Fe alloy  
O. K. Alduaij, M. M. Abou-Krisha and M. I. Attia 
Under press. 

 ـلمية: : اإلشـراف على الرسائل العلثاثا

 

 رسائل علمية العديد من ال  يقوم باألشراف على
(1) "Studies on the electrochemical behavior of Al and Al alloys in 

different media" M. Sc. Thesis, South Valley University.  
(2) "Charge transfer molecular complexes of heterocyclic compounds" 

M. Sc. Thesis, South Valley University.  
(3) "Electrochemical studies of Zn-Ni alloy in different media" M. Sc. 

Thesis, South Valley University.  
(4)  "Electrochemical studies of Zn-Ni-Co alloy in different media" M. Sc. 

Thesis, South Valley University.   
(5) "Electrochemical studies of Zn-Ni-Fe alloy in different media" M. Sc. 

Thesis, South Valley University.  



(6) "Studies on the electrochemical behavior of steel containing low 
carbon ratio in different media" Ph. D. Thesis, South Valley 
University.  

(7) "Electrochemical studies of Zn-Ni-Mn alloy in different media" M. Sc. 
Thesis, South Valley University . 

(8) "Electrochemical studies of Zn-Co-Fe alloy in different media" Ph. D. 
Thesis, South Valley University . 

 

 

 : المؤتمرات و الدورات:رابعا

 

جامعة -كلية العلوم سوهاج-األولى للكيمياء الكهربيةالمشاركة  فى ورشة العمل  -1

 .1883أبريل -أسيوط

المشاركة فى دورة تدريبية على جهاز االمتصاص الذرى و أجهزة التحليل الخاصة  -2

 . 1888-3-18 إلى 3-11بأبحاث البيئة المقامة بمركز بحوث البيئة فى الفترة من 

 المركزىالمعمل –لكروماتوجرافى حضور الدورة التدريبية  األولى للفصل ا -3

 . 19/11/1888إلى  16من  -قنا -بالجامعة

بحث فى المؤتمر العالمى الثانى للكيمياء البحتة و التطبيقية و البيئية  بإلقاءالمشاركة   -4

 قسم الكيمياء. -جامعة اليرموك-أربد –األردن  –(11-11/3/1333)

الثالث الستخالص المعادن فى األلفية  بحث فى المؤتمر العالمى بإلقاءالمشاركة  -5

 هيرالنا. -كوشيسا –سلوفاكيــا–(12/2/1331-11الجديدة )

(   SEMلكترونى الماسح   )ميكروسكوب اإلحاصل على دورة تدريبية على جهاز ال -6

-8-1(  المقامة بشركة جويل باليابان فى الفترة من XRFو جهاز تحليل  العناصر )

  1331-8-11 إلى 1331

 –(8/11/1333-6المشاركة ببحث فى المؤتمر الدولى الثانى للكيمياء و تطبيقاتها ) -7

 قسم الكيمياء.  -كلية العلوم -جامعة قطر -قطر

فى المؤتمر الدولى الثانى و الثالث و الرابع  للكيمياء  آخرينالمشاركة ببحوث مع  -8

 . 1333و  1331و 1888أعوام   -جامعة جنوب الوادى-الكهربية و تطبيقاتها 

 -جامعة جنوب الوادى –قنا  –المشاركة فى دورة "موضوعات مختارة فى التدريس"  -9

13-11/2/1332 . 

-13 –جامعة جنوب الوادى  –قنا  –المشاركة فى دورة "أخالقيات و آداب المهنة"  -11

11/13/1333 . 
-18– جامعة جنوب الوادى –قنا  –المعتمدهالمشاركة فى دورة الساعات  -11

33/3/1336.  

-1332 –جامعة جنوب الوادى  –قنا  –( ICTPدورات ال ) 9المشاركة فى عدد  -12

1336 . 
جامعة اإلمام محمد بن  –كلية العلوم  – 1336فى  شهادة تقدير من مجلس قسم الكيمياء -13

 لدوره فى نهضة القسم. -سعود اإلسالمية
ان )علم النفس و تحصين الشباب فى عصر حضور فعاليات الندوة الثانية بعنوشهادة  -14

اإلمام محمد بن سعود جامعة  – 3/3/1333-3العولمة فى مبنى المؤتمرات( فى 

 .اإلسالمية
حضور فعاليات )المؤتمر السعودى الدولى األول إلدارة األزمات و الكوارث( شهادة  -15

 .اإلمام محمد بن سعود اإلسالميةجامعة  – 1-3/11/1333



حضور الورشة التدريبية بعنوان )استخدام مصادر المعلومات فى المكتبة شهادة  -16

 .اإلمام محمد بن سعود اإلسالميةجامعة  – 1332-3-11الرقمية السعودية( 
و أبحاث الوقاية من المخدرات و المؤثرات  من المركز السعودى لدراساتشهادة تقدير -17

نية الخاصة بتحديد ) األولويات البحثية فى العمل الثاللمشاركة الفعالة فى ورشة  العقلية 

 جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية. -1333-6-6مجال الوقاية من المخدرات( 

 

 : الجمعيات العلمية و األهلية المشترك بها:خامسا

 

 . 1336-1888 فى الفترة من الكهربيةأمين صندوق الجمعية المصرية للكيمياء  .1

 البيئة و األسرة بقنا )فدا(.  عضو جمعية تنمية .2

 

 : أنشطة عامة داخل و خارج الجامعة: سادسا

 

جامعة اإلمام محمد بن سعود  -كلية العلوم –شارك فى اللجان الخاصة بقسم الكيمياء  -1

 اإلسالمية و منها لجنة الجودة و لجنة اإلستقطاب و لجنة إعداد التجارب العملية للقسم.
كلية العلوم  –مشروع مقاومة تآكل الصلب و المقدم من قسم الكيمياء  الباحث الرئيسى فى -2

 جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية. –
مجمع  –عضو اللجنة التحضيرية و المنظمة لورشة العمل األولى للتنمية و حماية البيئة  -3

 .1882مايو  -بنجع حمادى األلومونيوم

 م واللجـان المختلفـة المنبثقـة منه لعدة سنوات.المشـاركة في عضـوية مجلس القسـ -4

ة الكلية عام تبالمشـاركة في عضوية لجنة المكتبات بالكلية والمعنية بتطوير العمل في مك -5

 م.1333

 المشاركة في أعـمال اإلمتحـانات، مثل لجـان المراقبة والكنتروالت. -6

جتماعية و الجوالة فى الكلية و كذلك دمة اإلكرائد للجنة الرحالت و الخالمشاركة في العمل  -7

 رائد ألحدى األسر فى الكلية لعدة سنوات.

عضو اللجنة المنظمة لندوة "التلوث البيئى وتأثيره على التنمية" بجامعة جنوب الوادى بقنا   -8

والتى أقامها الصندوق االجتماعى للتنمية بقنا بالتعاون  19/3/1333 إلى 11فى الفترة من 

 الجامعة. مع

( بالمعمل المركزى بقنا من  HPLCعمل مشرفا على شعبة التحاليل الكيميائية و جهاز)  -9

 . 1332حتى  1888عام 

 ثم من  1333 – 1331عمل مديرا لمركز بحوث البيئة و العلوم التطبيقية من   -11

1336-1331  

ى و الثالث و الرابع و عضو اللجنة التحضيرية و المنظمة  للمؤتمر العالمى الثان -11

جامعة  – 1336و  1333و  1331و  1888الخامس للكيمياء الكهربية و تطبيقاتها أعوام 

 جنوب الوادى. 

 .89/88رائد اتحاد الجامعة للجنة االجتماعية و الرحالت للعام الجامعى   -12

فى الفترة من  شارك فى المؤتمر الثانى لالتحادات الطالبية المنعقد بجامعة المنوفية -13

16-18/1/1333. 

لمدة ستة  -بولندا -كلية الكيمياء -عضو المجموعة البحثية فى جامعة ياجولونين -14

فى مشروع بحثى موضوعه استخالص المعادن من  -(1331 أغسطس-اشهر)فبراير

 النفايات المعدنية من المصانع.



طوح باألكاديمية العلمية عضو المجموعة البحثية فى معهد الحوافز و كيمياء الس  -15

( فى مشروع بحثى يتعلق بمشكلة تلوث البيئة 1331 أغسطس-البولندية لمدة شهرين )يوليو

 بواسطة أيونات الفلز المنطلقة نتيجة تأكل كبريتيد الفلز فى الطبيعة.

 -جامعة العرب الطبية -تدريس فى السنوات الدراسية المختلفة بكلية الصيدلةالقام ب  -16

 ليبيا. .-زىبنغا

لجامعة العرب  -بكلية الصيدلة-حتى تاريخه 1886من عام عملت كممتحن خارجى   -17

 ليبيا. -الطبية ببنغازى و كذلك لجامعة الفاتح بطرابلس

 (.1331حتى أكتوبر  1888عمل مديرا  لنادى العلوم بالجامعة بقنا)من مارس   -18

استخدام الطاقة الشمسية  فى استزراع  عضو المجموعة البحثية الرئيسية لمشروع  -19

 (.1331حتى يونيه  1333وتعمير أراضى جامعة جنوب الوادى بصحراء قنا )يوليه

و حتى  1331عمل المدير التنفيذى لمشروع الطاقة الشمسية بالجامعة )من يناير   -21

 (.1331يونيه 
مرات عديده من القادة( حاصل على شهادة من وزارة التربية و التعليم )معهد أعداد  -21

1882- 1333. 

( من قبل جامعة جنوب الوادى و المجلس األعلى ICTPحاصل على شهادة ال ) -22

للجامعات من خالل دورات تدريب المدربين )مقدمة فى الحاسب و مجموعة برامج 

لميكروسوفت المكتبية باإلضافة إلى برنامج الفوتوشوب و برنامج صنع األفالم( و الذى 

رف عليه الجامعة و المجلس األعلى للجامعات و ذلك من خالل مشروع تنمية قدرات تش

 .1336أعضاء هيئة التدريس بالجامعات عام 

وزارة االتصاالت لالشتراك فى تدريب  مدرب معتمد من قبل جامعة جنوب الوادى و -23

مج شباب الخريجين على تكنولوجيا المعلومات )مقدمة فى الحاسب و مجموعة برا

لميكروسوفت المكتبية( و الذى تشرف عليه وزارة االتصاالت و مركز المعلومات بجامعة 

 حتى تاريخه. 1333جنوب الوادى من عام 

مدرب معتمد من قبل جامعة جنوب الوادى و المجلس األعلى للجامعات لالشتراك فى   -24

كنولوجيا المعلومات تدريب أعضاء هيئة التدريس و معاونيهم بجامعة جنوب الوادى على ت

)مقدمة فى الحاسب و مجموعة برامج لميكروسوفت المكتبية باإلضافة إلى برنامج 

الفوتوشوب و برنامج صنع األفالم( و الذى تشرف عليه الجامعة و المجلس األعلى 

للجامعات و ذلك من خالل مشروع تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس بالجامعات من عام 

 .حتى تاريخه 1332

مدرب معتمد من قبل شركة جويل اليابانية فى تدريب أعضاء هيئة التدريس على  -25

برامج الحاسب الخاصة بتشغيل جهاز الميكروسكوب اإللكترونى الماسح و جهاز تحليل 

 .1331العناصر بعد قيام سيادته بالحصول على دورة تدريبية باليابان فى عام 

تماعية على مهارات استخدام الحاسب اآللى للمساعدة قام بتدريب موظفى الشئون االج -26

على ميكنة البيانات الخاصة بجميع المتعاملين مع الوزارة و ذلك بجمعية تحسين الصحة 

 .1333بقنا عام 

مدرب معتمد من قبل جامعة جنوب الوادى ووزارة االتصاالت لالشتراك فى تدريب  -27

)مقدمة فى الحاسب و مجموعة برامج شباب الخريجين على تكنولوجيا المعلومات 

لميكروسوفت المكتبية( و الذى تشرف عليه األكاديمية العربية و وزارة االتصاالت و ذلك 

 .1333حتى  1333بجمعية تحسين الصحة بقنا  من عام 
حتى  1313جامعة مصراته من  -بنى وليد-عمل رئيس قسم الكيمياء فى كلية التربية -28

 .1311مارس 

 حكم ألبحاث مقدمة لبعض المجالت العالمية م  -29



e.g. i-Surface and Coating Technology Journal ii-Materials 
Chemistry and Physics  iii- J. of Applied Electrochemistry. 

 

 

 


