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 ســـــــــيرة ذاتيــــة

 ايمان السيد شحاته مصطفى االســـــــــــــــــــــم:

 أنسةالحالة االجتمــاعية: 

 جامعة اإلسكندرية  -بكالوريوس علوم )كيمياء/ فيزياء( المؤهـــــــــــــــــل :

  1111   تاريخ التخــــــــرج:

جامعة االمام محمد بن سعود  –كلية العلوم –قسم الكيمياء  –استاذ مساعد  الوظيـــــــــــــــــفة الحالية :

 االسالمية

 6حى النفل شارع المضيق مخرج العنـــــــــــــــــوان: 

 0535260098  المحمـــــــــــــــول :

 emanmoustafa16@yahoo.com البــريد اإللكتروني :

 :  المؤهالت االكاديمية

   2102-جامعة االسكندرية  -كلية العلوم-مياء قسم الكي -دكتوراه فى الكيمياء -

  دراسات الكيمياء الشرعية لبعض االحبار موضوع الرسالة:

"Forensic Chemistry Studies of Some Inks" 

 -جامعة االسكندرية -كلية العلوم -فى الكيمياء الالعضوية والفيزيائية من قسم الكيمياء ماجستير -

2112 

 وتراكيب وتطبيقات متراكبات قواعد شيف تحضير  موضوع الرسالة :

"SYNTHESIS, STRUCTURES AND APPLICATIONS OF SCHIFF BASE COMPLEXES 

 0111-جامعة االسكندرية -كلية العلوم -بكالوريوس علوم قسم كيمياء وفيزياء -

 الدورات التدريبية

 .6116،6112 -اساسيات البحث العلمى ومشروع التخرج -

 .6116 -ية فى المجال االكاديمىاسس الترجمة التحرير -

 6116- جامعة االمام -استراتيجيات ربط مخرجات التعلم بالتقويم -ورشة عمل تحت عنوان -

ملف المقرر إعداده و تصميمه وتقويمة و أثره في تحقيق الجودة و تميز ورشة عمل تحت عنوان  -

 6116-السعودية  -الرياض  -جامعة االمام -األداء

 -جامعة االمام 6112-ان )استخدام أدوات التعلم االلكتروني في التدريس الجامعي( دورة تدريبية بعنو -

 .السعودية -الرياض 

 .6111 -الرخصة الدولية فى قيادة الحاسب االلى  -

 6111-شهادة التويفل فى اللغة االنجليزية  -

 .دورة فى التنمية البشرية -
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 الجوائز : 

 .2102-معة االمامجا -جائزة التميز فى النشر العالمى  -

 .2102-جامعه االمام –كليه العلوم  -معرض الجامعه المنتجه -

 المهارات الخاصة :  -

( وكذا  Officeإجادة التعامل مع أنظمة التشغيل المختلفة بالكمبيوتر و مجموعة البرامج المختلفة ) -

 .برامج معالجة الصور 

 إجادة اللغتين العربية و اإلنجليزية . -

 للغة الفرنسية.اجادة متوسطة  -

 (.SPSS, PCAاجادة تامة للبرامج االحصائية مثل برامج ) -

 الخبرات السابقه :

 حتى االن( 6112وخبير بابحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعى باالسكندرية ) مدير اداره -

 .(6116حتى  6111مهندسة كيمائية بشركة ميجاتيك لالجهزة العلمية )من  -

 (.6112حتى  6116يوت المستخلصة ومنتجاتها )من كيميائية بشركة الز -

 الخبرات التعليمية:

 تم تدريس المقررات االتية:

 .(6113-6112) 621كيم  1مادة الكيمياء الفيزيائية  -

 .(6116-6112،6112-6112) 626كيم  6مادة الكيمياء الفيزيائية  -

 .(6112-6113)111كيم  1مادة كيمياء عامة  -

 .(6112-6113) 116 كيم 6مادة كيمياء عامة  -

 .(6116-6112) 323مادة كيمياء فيزيائية كيم  -

 .(6113-6111مادة مقدمة فى الكيمياء الشرعية ) -

 .(6113-6116،6116-6111مادة موضوعات خاصة فى الكيمياء الشرعية ) -

 .(6113-6116،6116-6111)مادة الكيمياء الشرعية العملية  -

 المنشورات:

د.  ، د. إيمان السيد شحاته،  طيفية والكهروكيمائية لمتركبات قواعد شيف.. التحضيرات والدراسات ال. 0

 ،.د. أشرف مصطفى عبد الجابر، د. اكرام خليل ممدوح سعد،
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 Synthesis, Spectral and Electrochemical Studies of Some Schiff Base N2O2 

Complexes, E.E. Shehata, M.S.Masoud, E.A. Khalil,A.M. Abdel- Gaber, journal 

of molecular liquids 194, 149-158 (2014). 

الكوبالت على التآكل الحمضي للصلب، ، ومتراكبها مع   الكهروكيميائية عن تأثير قواعد شيف الدراسات.2

مجلة  ، د.إيمان السيد شحاته د. ممدوح سعد مسعود، د. اكرام خليل، ،د. اشرف عبد الجابر مصطفى

 (.2111) 1123-1120(، 02) 20علوم التآكل 

2. Electrochemical study on the effect of Schiff base and its cobalt complex on the 

acid corrosion of steel, A.M. Abdel- Gaber, M.S. Masoud, E.A. Khalil,  E.E. 

Shehata, Journal of corrosion science 51(12), 3021-3024 (2009).  

 

االليكترونية،  برنامج التحليل العاملى الطياف االمتصاص الزرقاء باستخدام  . تحديد وتقسيم احبار االقالم 3

د. ، ابريل يةللطب الشرعي والعلوم الجنائ الرابع  المؤتمر المصري الدولي ،الفصل اللوني لطبقة رقيقة

.،أ. د.ممدوح سعد، أ.د. عزت عوض إيمان السيد شحاته  

 

3. Characterization of blue ballpoint pen inks using Principal Component Analysis 

of electronic absorption spectra and TLC technique, M.S. Masoud, E.A.Hamed 

and E.E.Shehata, 4th International Conference of the Egyptian Forensic 

Medicine Authority, (2010). 

طياف المن  برنامج التحليل العاملىباستخدام  أحبار االقالم الجاف الزرقاءمن  تحديد عمر. توصيف و2

الفصل اللونى لطبقة رقيقة عالية ، واالشعة تحت الحمراء، والمرئيةاالمتصاص لألشعة فوق البنفسجية 

مجلة ،  د. ايمان السيد شحاتة د. عزت عوض حامد ، د.ممدوح سعد مسعود، ،د. سمير سينيور، االداء

 (.6116) 1113-1102(، 2) 22العلوم الشرعية، 

4. Characterization and Dating of Blue Ballpoint Pen Inks Using Principal 

Component Analysis of UV–Vis Absorption Spectra, IR Spectroscopy, and 

HPTLC, S. Senior, M. S. Masoud, E. A. Hamed and E.E. Shehata, journal of 

forensic science, 57(4), 1087-1093 (2012). 

الحمراء،  . استخدام برنامج التحليل العاملى على  اطياف االشعة المرئية وفوق البنفسجية، االشعة تحت2

الفصل اللونى لطبقة رقيقة  للتميز بين احبار االقالم الجافة الزرقاء والسوداء، د. ايمان السيد شحاته، 

سعد مسعود، د. عزت عوض حامد. د.ممدوح   
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5.  Principal Component Analysis for Characterization of Black and Red 

Ballpoint Pens: UV, IR and TLC, Eman Shehata*, Ph.D, Mamdouh  Masoud, 

Ph.D, Ezzat Hamed, Ph.D prepared  for  publication. 

، د.ممدوح د. ايمان السيد شحاته بت التفكك لبعض االحبار والصبغات.. دراسة تأثير المذيبات وتعيين ثوا6

 سعد مسعود، د. عزت عوض حامد. تم تحضيرها للنشر.

 6.  Solvatochromism bahaviour and dissociation constants of some dyes and their 

inks, Eman E. Shehata, M. S. Masoud, Ezzat A. Hamed, prepared for 

publication. 

 بها : والحضور المؤتمرات التى تم االشتراك

 -الرياض –" المؤتمر العالمى االول لتاريخ العلوم التطبيقيه والطبيه عند العرب والمسلمين"  -

 .6112مايو  -السعوديه

 .6112- السعودية –الرياض  -"الملتقى العلمى السادس لطالب وطالبات جامعة االمام" -

 .6111القاهرة ابريل  للطب الشرعي والعلوم الجنائية" الرابع  الدولي " المؤتمر المصري  -

 .6112 فبراير القاهرة"  المؤتمر المصري الدولي الثانى للطب الشرعي والعلوم الجنائية"أ -

 االشخاص الذى يتم الرجوع اليهم:

 ممدوح سعد مسعودأ.د /   .1

 استاذ الكيمياء غيرالعضوية والتحليلية

 مصر -ية العلوم جامعة االسكندريةكل -قسم الكيمياء

drmsmasoud@yahoo.comEmail:  

www.geocities.com/drmsmasoudWeb site:  

 

 .د / عزت عوض حامدأ .6

 أستاذ الكيمياء العضوية  الفيزيائية

 كلية العلوم  -قسم الكيمياء

 جامعة اإلسكندرية

Ezzatah2@hotmail.com Email: 

 د.  محمود فوزى ابراهيم  .3

 استاذ مساعد

 كلية العلوم  -قسم الكيمياء

 جامعة اإلسكندرية

 Ibrahimmf@hotmail.com   :mail’s-E    

mfawzy59@yahoo.com     

mfawzy59@gmail.com       

mibrahim@chem.umass.edu 
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