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  01223485496: احملمول             1961 / 10 / 5 : تارخ الميالد- 
  الزقازيق:  جامعة     1983مايو  : تاريخ احلصول على الدرجة:   درجة البكالوريوس-
 أكادميية العلوم اجملرية  -   اجلامعة الفنية ببودابست - اهلندسة: كلية        1992 : تاريخ احلصول على الدرجة:  وراةـــــتـدكـدرجة ال- 
 اجمللس األعلى للجامعات - اللجنة العلمية الدائمة للهندسة الكيميائية           2018  : تاريخ احلصول على الدرجة: األستاذيةتاريخ - 
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الخاسيخ العلمى  - 

  بحث فى مجالث محليت ودوليت 25  عذدوؽش  

 ماحعخير سظالت  4ي إلاؼشاف عل  

  دكخىساةسظالت  6 الاؼشاف على 

  جحكيم عذد مً سظائل املاحعخير و الذكخىساة 

 م فى ججهيز معامل كعم الهىذظت الكيميائيت باملعهذ العالى للهىذظت بالؽشوق اإلاظه 

 م فى ججهيز معمل البتروكيماوياث بلعم الهىذظت الكيميائيت باملعهذ العالى للهىذظت بالؽشوقاإلاظه 

 لإلطاس املشحعى للجىت كطاع املعاهذ الصىاعيت و الهىذظيت 
ً
  املعاهمت فى إعذاد الالئحت الاكاديميت املطىسة للعم الهىذظت الكيميائيت طبلا

 

 الخاسيخ الىظيفى - 

                                                                                                 حتى جاسيخه2019                                      وكيل املعهذ العالى للهىذظت  

  2019 حتى 2012                                                               سئيغ مجلغ كعم الهىذظت الكيميائيت باملعهذ العالى للهىذظت بالؽشوق  

 2018ديعمبر  حتى 2007                                                                                املذيش الخىفيزي لىحذة الجىدة باملعهذ العالى للهىذظت بالؽشوق  

 حتى جاسيخه 2008                                                                                        هذ العالى للهىذظت بالؽشوق عسئيغ لجىت ظير إلامخحاهاث بالم  

 2018حتى                                                                                               سئيغ إداسة إلامخحاهاث باملعهذ العالى للهىذظت بالؽشوق  

                     حتى جاسيخه2018                                                                     املذيش الخىفيزي ملشكض ضمان الجىدة بأكاديميت الؽشوق  

  عضى بمجلغ إداسة املعهذ العالى للهىذظت 

 2018                                                                                       املعهذ العالى للهىذظت بالؽشوق  باظخار الهىذظت الكيميائيت  

  5200                                                                    اظخار معاعذ الهىذظت الكيميائيت باملعهذ العالى للهىذظت بالؽشوق  

  2005 حتى 1996                                                                     بالؽشوق  مذسط بلعم الهىذظت الكيميائيت باملعهذ العالى للهىذظت 

                                                                                1996 حتى 1993مذسط مىخذب باملعهذ الخكىىلىجى العالى بالعاؼش مً سمضان  

mailto:drhossam61@yahoo.com
mailto:drhossam61@yahoo.com


2 

 

أكاديميت الؽشوق 

املعهذ العالى للهىذظت بالؽشوق 

 

 ألاوؽطت الخذسيعيت - 

  الفشكت إلاعذاديت –  (الكيمياء الصىاعيت  )جذسيغ ملشس 

  كعم الهىذظت الكيميائيت – الفشكت ألاولى  (الكيمياء الغير عضىيت   )جذسيغ ملشس 

  كعم الهىذظت الكيميائيت- الفشكت ألاولى  (ملذمت الهىذظت الكيميائيت  )جذسيغ ملشس 

  كعم الهىذظت الطبيت – الفشكت ألاولى  (الكيمياء العامت  )جذسيغ ملشس 

  كعم الهىذظت الكيميائيت – الفشكت الثالثت  (عضىيت الالصىاعاث غير  )جذسيغ ملشس 

  الكيميائيت كعم الهىذظت –الفشكت الشابعت  (الصىاعاث العيليكاجيت  )جذسيغ ملشس 

  كعم الهىذظت الكيميائيت- الفشكت الشابعت  (ألاظمذة الصىاعيت  )جذسيغ ملشس 

  كعم الهىذظت الكيميائيت - إلاؼشاف على مؽاسيع الخخشج الفشكت الشابعت 

 

 الذواساث الخذسيببيت  -

 هظم الخصحيح إلالكترووى 

   جىصيف البرهامج الاكاديمى

  الخخطيط إلاظتراجيجى ملؤظعاث الخعليم العالى 

  املشاحعيىن الخاسحيىن ملؤظعاث الخعليم العالى 

     جلىيم هىاجج الخعلم ملؤظعاث الخعليم العالى 

  همارج املحاكاة – الذوسة املخلذمت للمشاحعين الخاسحين ملؤظعاث الخعليم العالى 

  (1)الذوسة املكثفت للمشاحعين الخاسحيين ملؤظعاث الخعليم العالى 

  ( 2)الذوسة املكثفت للمشاحعين الخاسحيين ملؤظعاث الخعليم العالى 

  الخلىيم الزاحى املؤظس ى ملؤظعاث الخعليم العالى 

           هىاجج الخعلم وخشائط املىهج ملؤظعاث الخعليم العالى 

   الخعلم الفعال ملؤظعاث الخعليم العالى 

                    املماسظاث والىثائم الذاعمت ملؤظعاث الخعليم العالى 

  الليادة والحىكمت 

  هظم معلىماث ملشاحعين الخعليم العالى 

 هظم إلامخحاهاث وجلىيم الطالب بكلياث الخعليم العالى 
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: أوؽطت أخشي  -

: منها (الكىترول – أعمال إلامخحاهاث – حىدة الخعليم  )جمت عذة مؽاسكاث داخليت خاصت باملعهذ  في مجاالث 

  ضمان الجىدةجىظيم وسػ عمل للخعشيف بيؽاط. 

 جىظيم وسػ عمل واملؽاسكت في الذوساث الخذسيبيت ليؽش ثلافت الجىدة بين العادة اعضاء هيئت الخذسيغ و العاملين. 

 جىظيم وسػ عمل في ألاكعام العلميت للمؽاسكت في الخحليل البيئي للمعهذ 

  جىظيم البرامج الخعشيفيت للطالب الجذد

 جىظيم الللاءاث واملؤجمشاث مع الخشيجين لتهيئت فشص العمل 

 جىظيم وسػ عمل واملؽاسكت في الذوساث الخذسيبيت للخىعيت باملعايير ألاكاديميت 

 جىظيم وسػ عمل واملؽاسكت في الذوساث الخذسيبيت للخىعيت بأعمال جىصيف البرامج وامللشساث وجلاسيش البرامج و امللشساث 

 املؽاسكت في إعذاد الخطت إلاظترجيجيت للمعهذ 

 املؽاسكت في إعذاد الذساظت الزاجيت للمعهذ 

 إعذاد خطت الخلىيم الؽامل للفاعليت الخعليميت 

 إعذاد خطط الخحعين والخعضيض 

 إعذاد وجحليل همارج إلاظخبياهاث الخاصت باآلحي: 

جلييم اللياداث ألاكاديميت  -

جلييم أعضاء هيئت الخذسيغ و املعاوهين  -

جلييم الشضاء الىظيفي لذي العاملين  -

 جلييم إلامكاهياث املاديت والخذماث امللذمت مً املعهذ للطالب -

  الخعليميتاملؽاسكت في أعمال املشاحعت الذاخليت للبرامج -

 واملشاحعتالذخليت ألعمال إلامخحاهاث والكىترولجىظيم أعمال املشاكبت والكىتروالث . 

 بمخخلف مجاالتهااملؽاسكت في جذعيم ألاوؽطت الطالبيت . 

  عضى لجىت جأديب الطالب 

 عضى لجىت جلييم الاداء 

  ميعم املعهذ العالي للهىذظت خالل الضياسة امليذاهيت مً كبل الهيئت اللىميت لضمان حىدة الخعليم وإلاعخماد التي جمت في الفترة        

 9/4/2015-6مً 

 ميعم املعهذ العالي للهىذظت خالل الضياسة امليذاهيت مً كبل الهيئت اللىميت لضمان حىدة الخعليم وإلاعخماد التي جمت في الفترة         

 .14/3/2017-12مً 

  (.2018يىهيى  )هلذيم الذعم الفنى لىحذة ضمان الجىدة باملعهذ العالى للحاظباث وججهيزه للخلذم لإلعخماد 

  (2020يىايش )جلذيم الذعم الفنى الالصم لىحذة ضمان الجىدة باملعهذ الذولى العالى لإلعالم وججهيزه للخلذم لإلعخماد 
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