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 المؤهالت العلمية : 
 

 

  ) 3102يوليو  –جامعة بورسعيد  –كلية العلوم  –دكتوراة الفلسفة فى العلوم ) كيمياء . 

فحص طيف الكتله و النشاط البيولوجى لبعض الحلقات النيتروجينيه غير المتجانسة المحضرة المتوقع عنوان الرسالة : 

 لها تكوين متراكبات فلزيه.

 3112أكتوبر  –جامعة بورسعيد  –كلية العلوم  – ) كيمياء (  ماجيستير فى العلوم. 
 .على بعض المركبات العضوية و متراكباتها ولوجيةتخليق و دراسات طيفية و بيعنوان الرسالة : 

  تقدير جيد جدا 3112أغسطس  –جامعة قناة السويس  –كلية العلوم  –تمهيدى ماجيستير. 

  تقدير جيد جدا  3112مايو  –السويس جامعة قناة  –كلية العلوم  –بكالوريوس فى العلوم. 
 

 

  : الفنية المؤهالت
 

 الحاسب لقيادة الدولية الشهادة ICDL) ( 3100 يوليو. 
 

 
 

  : الوظيفى التدرج

 
 (. االن حتى 3102 ) من االسالمية سعود بن محمد اإلمام جامعة – العلوم بكلية العضوية الكيمياء فى مساعد أستاذ 

 (.3102 الى 3102 ) بورسعيد جامعة – العلوم بكلية العضوية الكيمياء فى مدرس 

 (.3102 الى 3112 ) بورسعيد جامعة – العلوم بكلية العضوية الكيمياء فى مساعد مدرس 

 (.3112 الى 3112 ) بورسعيد جامعة – العلوم بكلية العضوية الكيمياء فى معيد 

 
 

 

  : تدريسها تم التى العلمية المواد

 
 (233 كيم ) الكيميائية التفاعالت ميكانيكية. 

 (.232 كيم ) متجانسة الغير الحلقات كيمياء 

 (.030 كيم ) 0 عضوية كيمياء 

 (.330 كيم ) 3 عضوية كيمياء 

 (.320 كيم ) الحاسوبية الكيمياء 

 (. 424 كيم , 300 كيم , 232 كيم , 010 كيم , 330 كيم , 030 كيم ) الكيمياء معامل 

 
 

 :بالمجالت العلمية المنشورات

 

  SPECTROSCOPIC AND ANTICANCER STUDIES  ON NEW SYNTHESIZED COPPER(II) AND 

MANGANESE(II) COMPLEXES WITH 1,2,4-TRIAZINES THIOSEMICARBAZIDE 

MOAMEN S. REFAT, I. M. EL-DEENB, M. S. EL-GARIBB, AND W. ABD EL-FATTAH 

RUSSIAN JOURNAL OF GENERAL CHEMISTRY, 2015, VOL. 85, NO. 3, PP. 692–707. 

 

mailto:wabdulfatah@imamu.edu.sa


 Synthesis of fused 1,2,4-triazines as potential antimicrobial and  Antituomer Agents 

RESEARCH ON CHEMICAL INTERMEDIATE JOURNAL 

             Mohamed Abd El-Moneim, J.A. Hasanen, I.M. El-Deen and W. Abd El-Fattah 
RESEARCH ON CHEMICAL INTERMEDIATE JOURNAL, 2015. 

  
 

 Evaluation of Antioxidant and Antitumor Activities of Some Prepared Nitrogen 

Heterocycles 
      Mohamed Abd El-Moneim, I.M. El-Deen and W. Abd El-Fattah 

INDIAN JOURNAL OF APPLIED RESEARCH, Volume : 3 | Issue : 7 | July 2013 | ISSN  2249-555X 

 

 

 Spectroscopic and anticancer studies on newly synthesized copper (II) and manganese 

(II) complexes with 1,2,4-triazines derivatives 

 INDIAN JOURNAL OF APPLIED RESEARCH 

             Moamen S. Refat,  I.M. El-Deen, M.S. El-Garib  and W. Abd El-Fattah  
 

 

 SPECTRPSCOPIC, THERMAL AND MICROBAIL STUDIES ON MN(II), CO(II), 

NI(II) AND CU(II) COMPLEXES OF BIDENTATE LIGAND HAVING 

ANTHRANILIC ACID MOIETIES 

Moamen S. Refat, Mohamed S. Elgharib, H.K.Ibrahim, and Wesam A. Abdel Azzim. 

Mens Agitat,Volume IV, Numero 1, 2009 P.73-84 

 

 
 

 

 

 التدريبية : الدورات

 
 3101 مارس , اللغات بمركز العامة االدارة, السويس قناة جامعة من المعتمدة توفل شهادة 

 3102 سبتمبر البريطاني, المعهدب اإلنجليزية باللغة المحادثة دورة. 

 3113 ابريل , السويس قناة جامعة , العلمى البحث ساليبأ برنامج. 

 3112 سبتمبر , السويس قناة جامعة , العلمية المؤتمرات تنظيم برنامج. 

 ىف التكنولوجى استخدام – عالالف )التدريس الجامعى للمعلم االساسية التربوى المهنى االعداد برامج 

 .3101 يناير , السويس قناة جامعة (, المصغر التدريس – التدريس

 3101 يناير , السويس قناة جامعة , البحثى الفريق ادارة برنامج. 

 3101 يوليو , السويس قناة حامعة , الدولى العلمى النشر برنامج. 

 3101 يوليو , السويس قناة جامعة , العلمى البحث أخالقيات برنامج. 

 3102 يوليو , الزقازيق جامعة , االجتماعات و الوقت أدارة برنامج. 

 3102 يوليو , الزقازيق جامعة , الفعال العرض برنامج. 

 3102 يوليو , الزقازيق جامعة , االستراتيجى التخطيط برنامج. 

 3102 ويولي , السويس قناة جامعة , الطالب تقويم و االمتحانات نظم برنامج. 
 

 

 اللغات : 

 
 األم اللغة : العربية  

 (. محادثة و كتابة , قراءة ) كاملة إجادة : االنجليزية 
 

 

 

 

 



 الكمبيوتر و المهارات االخرى :

 
 بوينت( باور )إكسل, أوفيس مايكروسوفت مع ممتاز مستخدم. 

 البحث ومحركات اإلنترنت تطبيقات من جيدة معرفة. 

 مجموعات. في العمل على القدرة 

 جديدة. أفكار وابتكار خلق 

 والكتابي. اللفظي االتصال مهارات األفراد, بين جيدة قيادة 

 الضغط تحت العمل على وقادرة مرنة. 
 

 

 االهتمامات :

 
 االجتماعية االنشطة و التصفح الكتب, قراءة. 

 

 

 البيانات الشخصية : 

 
 المصرية :                       لجنسيةا 

 الدمام السعودية, العربية المملكة  :                الوالدة مكان 

 0294 أغسطس 02 :               الميالد تاريخ 

 3222030233 :                   الهوية رقم  

 السعودية :                    اإلقامة بلد 

 الرياض :                         المدينة 

 ةمتزوج :         االجتماعية الحالة 

 
 


