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   2003  دور مايو سنة - كلية التربية، جامعة عين شمس -قسم الكيمياء   -الوريوس علوم وتربية كب -1

 : ممتاز األول مع مرتبة الشرف[.  ]تقدير عام     

 

دور مايو    -  التربية، جامعة عين شمسالدبلوم العام إلعداد المعلم فى العلوم )تخصص: كيمياء( من كلية   -2

 . ]ممتاز:   ]تقدير عام  2004  سنة

 

غير عضوية( من كلية التربية، جامعة  فيزيائية  الدبلوم الخاص إلعداد المعلم فى العلوم )تخصص: كيمياء   -3

 : جيد جدا[. ]تقدير عام  2005 سنة   سبتمبردور  - عين شمس

 

كلية التربية، جامعة عين    -(  فيزيائية قسم الكيمياء )تخصص: كيمياء    -ماجستير إلعداد المعلم فى العلوم   -4

 . ]بتقدير جيد جدا  [  2008   سنة  - شمس

 

كلية التربية، جامعة    -(  فيزيائية )تخصص: كيمياء  قسم الكيمياء    –دكتوراة الفلسفة إلعداد المعلم فى العلوم   -5

 . 2012سنة   - عين شمس

 

 

 

 2004/ 3/ 22عتبارا من إ كلية التربية، جامعة عين شمس –معيد بقسم الكيمياء   -1

 2008/ 6/ 18عتبارا من إ كلية التربية، جامعة عين شمس -مدرس مساعد بقسم الكيمياء  -2

   2012/ 3/ 26من  عتباراإكلية التربية، جامعة عين شمس  - قسم الكيمياء –  فيزيائيةمدرس كيمياء  -3

   2017/ 7/ 31من  عتباراإكلية التربية، جامعة عين شمس  - قسم الكيمياء –  فيزيائيةكيمياء  ستاذ مساعد أ -4

 حتى األن    

 

 المؤهالت العلمية
 

 التدرج الوظيفى
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 [ المقررات التي قامت المتقدمة بتدريسها  1]

 مرحلة البكالوريوس   -أ

 

 )شعبتي العربي واإلنجليزي(. فيزياءالو شعب الكيمياءعام ( لطلبة الفرقة األولى 1) كيمياء عامة  •

 رياضة )شعبتي العربي واإلنجليزي(.وال علوم ال( لطلبة الفرقة األولى أساسى شعبة 1) كيمياء عامة  •

 )شعبتي العربي واإلنجليزي(. فيزياءاللطلبة الفرقة الثانية شعبة ( 1)كيمياء فيزيائية  •

 لطلبة الفرقة الثالثة شعبة كيمياء )شعبتي العربي واإلنجليزي(. (III)كيمياء فيزيائية  •

 كيمياء فيزيائية لطلبة الفرقة الثالثة شعبة علوم أساسى )شعبتي العربي واإلنجليزي(. •

 كهربية لطلبة الفرقة الرابعة شعبة الكيمياء )شعبتي العربي واإلنجليزي(.كيمياء  •

 كيمياء السطوح لطلبة الفرقة الرابعة شعبة رياضة أساسى )شعبتي العربي واإلنجليزي(. •

  فيزيراءالالكيميراء و  لفرقرة الثرانيرة شررررعبرة ل  كيميراء فيزيرائيرة  لمقرر  المشرررررع العرام علي التجرارل العمليرة  •

 .والبيولوجى

 .لطلبة الفرقة الثالثة شعبة كيمياء (III)كيمياء فيزيائية المشرع العام علي التجارل العملية لمقرر  •

المشررع العام علي التجارل العملية لمقرر الكيمياء الفيزيائية بالااسرب اىلى لطلبة الفرقة الرابعة شرعبة  •

 الكيمياء 

 .كيمياء فيزيائية لطلبة الفرقة الثالثة شعبة علوم أساسىالمشرع العام علي التجارل العملية لمقرر  •

 .كيمياء السطوح لطلبة الفرقة الرابعة شعبة رياضة أساسىالمشرع العام علي التجارل العملية لمقرر  •

 

 مرحلة الدراسات العليا - ب

 (.فيزيائيةإلعداد المعلم فى العلوم )تخصص: كيمياء الدكتوراة  لطلبة طيفية كيمياء •

 (.فيزيائية)تخصص: كيمياء  العلومماجستير إلعداد المعلم فى  لطلبةكيمياء ضوئية تطبيقية  •

 .تدريس مادة أكاديمية )تخصص كيمياء( عام الدبلوم المهنى لطلبةالفيزيائية الكيمياء  •

 .(علوم اساسىتدريس مادة أكاديمية )تخصص   اساسى لطلبة الدبلوم المهنىالاياة  كيمياء •

 

 

   األنشطة التدريسية
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الخرا  إلعرداد المعلم فى العلوم )تخصررررص: كيميراء الردبلوم    اإلشررررراع على موضررررو  المقرا  لطلبرة •

 (.فيزيائية

 

فى العلوم )تخصص: الدبلوم العام إلعداد المعلم  لطلبةالعملى فى الكيمياء الفيزيائية  تدريس المقرر •

 كيمياء(. 

 

مع الطالب وأسلوب تقييم أدائهم و تنوع األعمال التى يتم على أساسها   ة[ مدى تفاعل المتقدم 2]

 التقييم: 

لتزم المتقدمة بالسرراعاا المكتبية فى اطار برناما الجودة بالكلية وككلت تقدم لطهبها لهلها ما ياتاجون   ت •

 من ارشاد علمي و اجتماعي.

 

وسائل التقييم المنصو  عليها في توصيف المقرراا يتم عبر  ولتزم المتقدمة بتنو  أساليب تقييم الطهل  ت •

التقويم  يستخدم  العملي  في  و  والتكليفاا  واألنشطة  التاريري والعملي  و  الشفوي  اىلتبار  بين  تتنو     و 

 .المستمر عبر التباراا عملية متعددة األشكا 

 

بمقرارا   بعمل مشروعاا صغيرة مرتبطة الفرقة الثالثة شعبة علوم أساسى طهل  المتقدمة فت لك •

 الارارية. الكهربية والكيمياء 

 

 . تقييم أداء الطهل لبإعداد تقاريرعن موضوعاا مختارة  طهل الدبلوم المهنى  المتقدمةكلفت  •
 

وعن  مباشرة  بطريقة  بالمشاركة فى جلساا األمتاان الشفوي لطهل الدراساا العليا المتقدمة قامت  •

 بعد.
 

فى لجنة تقييم المشروعاا الطهبية للفرقة الثانية كيمياء بمعرض اىنشطة   بالمشاركة المتقدمة قامت  •

 .بقسم الكيمياء كلية التربية جامعة عين شمس  2022/ 2021والمشروعاا الطهبية الثانى للعام الجامعى  

 

المنصة اىلكترونية   على)الميدتيرم( وتكليفاا الرى للطلبة باجراء امتااناا فصلية   المتقدمة تقوم •

 .موديل فى جامعة عين شمس 

 

 مع طهبها من له  اىيميل الجامعى وتطبيق واتسال و تيميز فى نظام ميكروسوفت. المتقدمةتتواصل  •

 

 

 في تطوير المقررات و أسلوب التدريس:  ة[ مدى مساهمة المتقدم3]

 
 المتقدمة باستخدام أساليب تدريس متنوعة مع الطهل. تقوم •

 .حتى اىن 2015قامت المتقدمة بدورها فى اعداد ملفاا الجودة من  •



 السيرة الذاتية 

 

      عميد الكلية                                                                   رئيس قسم الكيمياء 
   .................................                                                                                             ................................. 

 أ.د./ حازم محمود راشد                                                          محمد عباس محمدأ.د./  

5 

 

 .للمقرراا المكلفة بتدريسها اعداد ملفاا و قامت المتقدمة بوضع توصيف •

 

تفاعلية من له  المنصة اىلكترونية موديل فى جامعة عين    المتقدمة  قامت  • بانشاء مقرارا الكترونية 

ا شمس مع طهل البكالوريوس فى مقرارا الفرقة اىولى والثالثة كيمياء والثالثة علوم اساسى و مقرار

  .تخصص كيمياء فيزيائيةماجستير اللطلبة الدراساا العليا 

 

المنصررة اىلكترونية موديل لمقرراا على  لالمااضررراا اىلكترونية  روابط تسررجيل  رفع  ب المتقدمة  تقوم •

 .فى جامعة عين شمس

 

ادارة الى  المكلفة بتدريسرررهاعن المقرراا متابعة العملية التعليمية  ل  ةأسررربوعي اريرتقرفع  ب المتقدمة  تقوم •

 الكلية.

 

 التسليم و تقييم القسم لنتائج اإلمتحانات: [ مدى المشاركة فى أعمال اإلمتحانات و دقة مواعيد  4]
 

 .سنتين لمدةاعداد المعلم فى العلوم   فى العامفى أعما  لجان الكنترو  الدبلوم  ةالمتقدم ت شارك •

 سنواا. لمسفى أعما  لجان الكنترو  للفرقة األولى علمي عام لمدة  ةالمتقدم ت شارك •

 وحتى األن. 2013من الخا  فى التربية  لجان الكنترو  الدبلوم فى أعما   ةالمتقدم ت شارك •

 .والتصايح بانتظام بمواعيد تسليم اإلمتااناا النظرية المختلفة ةتلتزم المتقدم •

 .شاركت المتقدم  فى أعما  المراقب  على اللجان اىمتااني  •

  المركزى للساعاا المعتمدة(كعضو فى لجنة استهم اىسئلة )الكنترو   ةالمتقدم ت شارك •

 

 [ المشاركة فى تطوير المعامل بالقسم 5]

فى أعما  تطوير معمل كيمياء الااسول وذلت من له  اإلشراع على تجهيز المعمل  المتقدم شاركت  •

    .بأجهزة وتجهيزاا حديثة

 

للكيماوياا التى يتم توريدها لمعامل الطهل واألبااث  البت الفنى والفاص فى عضوية  لجان  المشاركة  •

 بالقسم.

 

    الفيزيائيةاعداد طلباا القسرم من اعما  صريانة و متابعة األجهزة العلمية بمعمل الكيمياء  فى المشراركة  •

 بالقسم.

 

 تشارك المتقدمة فى أعما  متابعة لجنة الجودة بالقسم والكلية. •
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 : التالية دكتوراةماجستير والال رسائلعلى ة باإلشراف المتقدم تشارك

 ومنح 2013 سنة تسجيل) / أحمد محمد عبد هللا علي الماجستير الخاصة بالطالبرسالة اإلشراف على  -1

 .(2019 سنة      

 

 عنوان الرسالة :  "تاضير وتوصيف ودراسة النشاط الافزى لنظام اكاسيد الاديد - النااس- الماغنسيوم باجم 

   " النانو

"Preparation, characterization and catalytic activity study of nanosized  

Fe2O3-CuO-MgO system" 

 

 2017)تسجيل سنة   / سلمى أحمد عبد اللطيف محمد ةالماجستير الخاصة بالطالبرسالة اإلشراف على  -2

 (.2021سنة  تومنح    

وتوصيف مواد باجم النانو من قش األرز المعالا واستخدامها فى  " تاضير و استخه    : عنوان الرسالة

 تطبيقاا بيئية " 

"Preparation, extraction and characterization of nanosized materials from 

treated rice husk ash and their environmental applications" 
 

 ومنحت سنة  2015)تسجيل سنة  منى أحمد على نغمش /  الخاصة بالطالبة دكتوراةالرسالة اإلشراف على  -3

     2017 .) 

 

 عنوان الرسالة :  "تاضير وتوصيف مواد نانومترية  ماملة على أكسيد الزنت و تطبيقاتها الافزية المتنوعة " 

 

"Preparation and Characterization of Nanomaterials Supported on Zinc Oxide 

and their Different Catalytic Applications" 

 

 )تسجيل سنة زينب عبد الحميد عبد الرؤف غبيش/  الخاصة بالطالبة دكتوراةالرسالة اإلشراف على  -4

 (.2021ومنحت سنة  2017      

 

عنوان الرسالة "تاضير وتوصيف المركباا النانومترية لقصديراا العناصر القلوي  اىرضي  و تطبيقاتها  

 المختلف "  

"Production and Characterization of Nanomaterials based on alkaline-earth 

stannate for different potential Applications” 

  اإلشراف على الرسائل العلمية
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 و القاء المحاضرات: أبالحضور  المتقدمة فيها  ت[ المؤتمرات العلمية التي شارك1]

 ، القاهرة ، 2012مارس  28-26المؤتمر العلمى الدولى الثامن، البيئة والتنمية والمعلوماتية الحيوية،  -1

 .مصر     

• 8th International Scientific Conference, Environment, Development, and 

Bioinformatics, Faculty of Science, Al-Azhar University, 26–28 March 2012, 

Cairo, Egypt. 

  

''Surface and catalytic properties of pure and CuO-doped nanosized 

Fe2O3/Al2O3 system'' Oral Presentation 

 

،  2017مارس    29-27المؤتمر الدولى فى العلوم األسااساية )التاساع(، الطاقة والبيئية والتنمية المساتدامة،   -2

 .القاهرة ، مصر

• International Conference for Basic Sciences th (9) Energy, Environment, and 

Sustainable Development, 27–29 March 2017, Cairo, Egypt. 

  

''Catalytic promotion for mesoporous Co3O4/ZnO system by doping with Ag+ 

cations'' Poster Presentation 

''Influence of Cu2+-doping on the dehydrogenation and dehydration of ethanol 

over FeMgO nanomaterials'' Poster Presentation 

 

الصناعة(، خالل الفترة    –االبتكار    –بعنوان ) اإلبداع  جامعة عين شمس  ب  المؤتمر الدولى السنوى الثامن -3

 .م، القاهرة ، مصر 2019إبريل   3إلى  1من 

  

• 8th Annual ASU Scientific Conference, Creativity, Innovation, Industry,  

1–3 April 2019, Cairo, Egypt. 

 

 األنشطة العلمية
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(، مأمولال  الواقع وبين الجيل الرابع جامعات بعنوان )جامعة عين شامس  ب  تاساعالمؤتمر الدولى السانوى ال -4

 .م، القاهرة ، مصر 2021إبريل  8إلى  6خالل الفترة من 

• 9th  Annual Ain Shams University International Conference, 4G Universities 

Between Reality and Aspiration, 6–8 April 2021, Cairo, Egypt. 

 

( برعاية قسم الكيمياء ، كلية التربية ، CHEM.IIIمؤتمر العلوم الطبيعية واألساسية وتطبيقاتها ) -5

 ، القاهرة ، مصر. 2021سبتمبر  16جامعة عين شمس ، 

• Natural and Basic Sciences and Their Applications Conference (CHEM.III) 

Sponsored by the Chemistry Department, Faculty of Education, Ain Shams 

University, 16 September 2021, Cairo, Egypt. 

''Application of low-cost nano-silica adsorbents synthesized from rice husk ash 

for   methylene blue removal from aqueous solutions'' Online Poster Session 

 

ُمنظمة من قبل مركز   "مستقبل المحفزات: التحديات واألفاق " بعنوان( )الندوة الدولية مؤتمراليوم الواحد -6

 مع جامعة طوكيو متروبوليتان  باليابان،   بالتعاون  و  أبحاث النانوتكنولوجي، الجامعة البريطانية في مصر،

 . 2021ديسمبر  13 اونالين بتاريخ وايضا ،  القاهرةالجامعة البريطانية في والمنعقدة بمقر 

International Hybrid symposium on ''the Future of Catalysis: Challenges and 

Prospectives'' Organized by the Nanotechnology Research Centre (NTRC), at 

the British University in Egypt and Co-organized with the Tokyo Metropolitan 

University in Japan, 13 December 2021, Cairo, Egypt.  

 

ة وبناء اإلنسااان...نحو الجمهورية  جامعالبعنوان )جامعة عين شاامس  ب عاشاارالمؤتمر الدولى الساانوى ال -7

 م، القاهرة ، مصر. 2022 مارس 31إلى  29(، خالل الفترة من الجديدة

• 10th  Annual Ain Shams University International Conference, The University 

as an Anchor for Development Towards the New Republic, 29–31 March 2022, 

Cairo, Egypt. 
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    :البحثية التطبيقية المشروعات[ 2]

 جامعة عين شمسة من ممول]أ[ مشروعات بحثية 

نتاج الضاوئى للوقود الحيوى اإل "بعنوان   جامعة عين شرمسفى المشررو  الممو  من    عضرو الفريق الباثى -1

  )2015  - 2014("  من مياة الصرف

• A member of the research team in scientific project funded from Ain Shams 

University  "Photo-Biogas Production from Wastewater " (2014-2015) 

 

 إستخدام تكنولوجيا النانو" بعنوان  جامعة عين شمسفى المشرو  الممو  من  الفريق الباثىعضو  -2

 ) 2017  - 2015("   الضارةفى التخلص من بعض االصباغ الصناعية   

• A member of the research team in scientific project funded from Ain Shams 

University "The use of nanotechnology in the removal of some toxic industrial 

dyes" (2015-2017) 

  ةخاليا الشمسية المستحث نتاج الإ"  بعنوان    جامعة عين شمسفى المشرو  الممو  من    عضو الفريق الباثى -3

 )2018  - 2016)  منة بيئيا ذات وميض فلوريسنى" أ جديدةمواد نانومترية ستخدام  إبالصبغات ب

• A member of the research team in scientific project funded from Ain Shams 

University “Production of High Efficiency Dye Sensitized solar cells using new 

Environment safe nano-phosphors " (2016-2018) 

 

 جامعة عين شمس  ممولة من خارج مشروعات بحثية  ]ب[ 
 
المعاامال "  بعنوان  برنراما الباوث والتنميرة واىبتكرار    فى المشرررررو  الممو  من  عضررررو الفريق الباثى -1

 )2016  - 2014(" اإللكترونية فى تدريس الكيمياء

• A member of the research team in scientific project funded from Research and 

Development Innovation (RDI) Programme "e Laboratories for Chemistry 

Education  "  (2014-2016),   Project number: RDI2/S2/106 
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بعنوان  جيا  الهندى الممو  من أكاديمية الباث العلمى والتكنولو  -فى المشرو  المصري  عضو الفريق الباثى -2

وتطبيقها فى مجالي الطاقة  والطب الشارعى "   " إنتاج مواد نانومترية غير ساامة ذات وميض فلوريسانى

)2016 -  2018( . 

• A member of the research team in scientific project funded from the Academy of 

Scientific Research and Technology (ASRT) “Production of new non-toxic 

photoluminescent nano-materials and their applications in energy and 

forensic fields " (2016-2018) 

  

 الممو  من صندوق العلوم والتنمية التكنولوجية 42957رقم  فى مشرو  عضو الفريق الباثى -3

(STDF-CBG) حتى االن(   - 2021)   " ضوئية وتطبيقاتها البيئيةالنانولكيمياء اتطوير معمل "  بعنوان 

• A member of the research team in scientific project No. 42957 funded from the 

Science & Technology Development Fund (STDF-CBG) “Development of Nano 

Photochemistry Lab.  and its Environmental Applications " (2021-up to Now) 

 

 

 طلب براءة اختراع إلى أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا  [3]

والتكنولوجيا )مكتب  تقديم طلب براءة اختراع إلى أكاديمية البحث العلمى بواخرون   هالة رشااد  الدكتورة  تقام

 براءات اإلختراع( نقطة اتصال المكتب المصرى لبراءات االختراع بجامعة كفر الشيخ

: مساتحضار جديد الظهار للبصامة الكامنة فى صاورة ضاوئية باساتخدام مواد نانومترية مشاتقة من تحت  مسامى

 .اكاسيد القصدير مطعمة باليوربيوم واستخدامها فى المعامل الجنائية

. 337830  مرفق صورة من محضر ايداع مستندات طلب براءة اختراع برقم ايصال  
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 الدورات التدريبية [ ورش العمل و4]

 بحضور العديد من ورش العمل وبيانها كالتالى    المتقدمة  تقام]أ[  

 بتاريخ  أقمت بالمركز القومى للبحوثالتى  و  "الطاقة الشمسية والخاليا الشمسية"ورشة عمل عن   -1

12-14/3/2012 

 

والتى نظمتهاا كلياة الدراسااااات العلياا    "دور تكنولوجياا الناانو فى اإلتجااهات العلمياة الحاديثاة"ورشااااة عمال بعنوان   -2

 27/2/2013بتاريخ   والمنعقدة  للعلوم المتقدمة بمركز المؤتمرات بجامعة القاهرة  

 

الجودة بكلية التربية جامعة عين شااامس    ضااامانوالتى نظمتها وحدة   "صاااياغة األسااائلة"ورشاااة عمل بعنوان   -3

 28/4/2013بتاريخ  والمنعقدة  

 

الجودة بكلية التربية جامعة عين شاامس    ضاامانوالتى نظمتها وحدة   "الساااعات المعتمدة"ورشااة عمل بعنوان   -4

 30/4/2013بتاريخ  والمنعقدة  

 

الجودة بكلية التربية جامعة عين    ضااامانوالتى نظمتها وحدة   "اإلرشااااد األكاديمى للطالب"ورشاااة عمل بعنوان   -5

 19/5/2013بتاريخ   والمنعقدة   شمس

 

والتى نظمهاا  معهاد    "تقنياة علم الناانو البيئي والتطبيقاات الضااااوئياة الطيفياة المتقادماة"ورشاااااة عمال  بعنوان   -6

 22/5/2013بتاريخ  والمنعقدة  ( فرع السادات جامعة المنوفية  (ESRIالدراسات والبحوث البيئية  

 

والتى نظمتها وحدة الخدمات التكنولوجية ومكتب    "المكتبة الرقمية وقاعدة البيانات العالمية"ورشة عمل  بعنوان    -7

 16/3/2015بتاريخ  والمنعقدة    ( بكلية التربية جامعة عين شمس(IRCOاإلتصال والتعاون الدولى  

 

أقمت بكلية  التى  و  ”Elsevier – EKB Tour“  "الساافير  -بنك المعرفة المصاارىجولة  "   ورشااة عمل  بعنوان -8

 12/11/2018بتاريخ  والمنعقدة  جامعة عين شمس    جارةالت

 

جاامعاة  ربياة  أقمات بكلياة التالتى  و "  ياة للتطبيقاات البيئياة والطبياة الحيوياةمترالمواد الناانو"  ورشااااة عمال  بعنوان -9

 30/12/2018بتاريخ  والمنعقدة  عين شمس 

 

  جامعة عين شمسقطاع الدراسات العليا والبحوث بنظمها   والتى "بنك المعرفة المصرى"ورشة عمل  بعنوان    -10

 13/11/2019-12 بتاريخوالمنعقدة   والتى أقمت بكلية التجارة جامعة عين شمس

 

 جولة بنك المعرفة المصرى"  -البحثية والطبية ورشة عمل  بعنوان  "إلسفير الحلول  -11

 “Elsevier Research & Health Solutions – EKB Tour  والتى أقمت بكلية التجارة جامعة عين ”

 11/2019/ 13شمس والمنعقدة بتاريخ 

 

  عين شمسجامعة قطاع الدراسات العليا والبحوث بنظمها   والتى "حماية وأمن المعلومات"ورشة عمل  بعنوان    -12

 2020/ 8/2بتاريخ  زووم  منصة عبر  اونالينوالمنعقدة 
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ُمنظماة من قبال    "دورة العمال الكااملاة باداياة من التقييم الورقى حتى التقييم اإللكترونى"بعنوان  ورشاااااة عمال    -13

 .13/12/2021 بتاريخ   زووم  منصة  عبر  اونالينوالمنعقدة    ،رائد حلول التقييم الرقمى كوركت

• Webinar on'' From Paper-Based to Online Assessment: Learn the Full Cycle '' 

Organized by Qorrect, 13/12/2021. 
 

 “  كتابة تقارير المراجعة االحترافية كمحكم لدى المجالت الدولية ورشة عمل بعنوان" كيفية  -14

" How to Write Professional Review Reports ?  "         

 12/2021/ 20بتاريخ  زووم منصة  عبر  اونالينوالمنعقدة    (EKB)وبنك المعرفة المصرى  CABIالمقدمة من        
 

 “  على تقرير المحرر والمراجعين احترافي  ردورشة عمل بعنوان" كيفية كتابة  -15

"How to Write Professional Response to Reviewers!"      

 12/2021/ 27بتاريخ  زووم منصة  عبر  اونالينوالمنعقدة    (EKB)وبنك المعرفة المصرى  CABI  المقدمة من     

 

البحثى  ( اختيار مصدر التمويل والموضوع  1: )افيةحتربا  لمشروعات البحثيةا" كيفية كتابة  ورشة عمل بعنوان  -16

 " المناسب

"Professional Writing of Grant Proposals: (1) Call selection and proposal alignment " 

 2022/ 9/1بتاريخ  زووم منصة عبر اونالين  والمنعقدة  ا  (EKB)وبنك المعرفة المصرى  CABIالمقدمة من        
 

 من المشروع  البحثى  كتابة الجزء( 2: )احترافيةبكيفية كتابة المشروعات البحثية "  ورشة عمل بعنوان 17- 

 " ومقنع بشكل مهنى      

"Professional Writing of Grant Proposals: (2) Writing a compelling research section" 

   16/1/2022بتاريخ  زووم  منصة عبر  اونالين( والمنعقدة  EKBوبنك المعرفة المصرى ) CABIالمقدمة من      

 

 " كيفية تجهيز ورقتك البحثية قبل التسليم وعملية استعراض النظراء وأهميتها "ورشة عمل بعنوان 18- 

" Navigate Taylor and Francis Authors’ Platform-Submission & Peer Review " 

   زووم منصة عبر  اونالين( والمنعقدة   EKBوبنك المعرفة المصرى ) Taylor & Francisالمقدمة من         

   2022 / 17/1بتاريخ        

 

  Academic Writing & Publishing Standards" معايير الكتابة والنشر األكاديمي "ورشة عمل بعنوان  -19

 وبنك المعرفة المصرى  The  institution of Engineering and Technology (IET) المقدمة من       

    (EKB   والمنعقدة )2022 /19/1بتاريخ  زووم منصة عبر اونالين 
 

 " االلوان الطبيعية الغذائية كاختيار صحى فى ضوء المتغيرات العالمية "ورشة عمل بعنوان  20-

"Food natural colors as a healthier choice in light of the global dynamics" 

 اونالين بالتعاون مع وحدة ضمان الجودة بكلية التربية جامعة عين شمس والمنعقدة   كيمياءوالتى نظمها قسم ال        

 22/1/2022بتاريخ  زووم منصة عبر       

 
 إعداد الميزانية وتحضير الجدول  (  3حترافية: )با" كيفية كتابة المشروعات البحثية   ورشة عمل بعنوان  -21

 "الزمنى وبرنامج إدارة المشروع     
"Professional Writing of Grant Proposals: (3) Preparing budget, Gant chart & project 

management" 

   1/2022/ 23بتاريخ  زووم منصة  عبر  اونالين( والمنعقدة  EKBوبنك المعرفة المصرى ) CABIالمقدمة من         
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        "المهارات االساسية التى يحتاجها الباحث لتعزيز حياته االكاديمية "ورشة عمل بعنوان  -22

"Tips for A Successful Research Career " 

 وبنك المعرفة المصرى  The  institution of Engineering and Technology (IET) المقدمة من          

      (EKB  والمنعقدة )2022 /26/1بتاريخ  زووم منصة عبر  اونالين 

 

 تقديم المقترح البحثى والرد على (  4" كيفية كتابة المشروعات البحثية باحترافية: ) ورشة عمل بعنوان - 23

 " المراجعين والحصول على التمويل        
"Professional Writing of Grant Proposals: (4) Submission, Review, contracting & getting 

funded" 
   1/2022/ 30بتاريخ  زووم منصة  عبر  اونالين( والمنعقدة  EKBوبنك المعرفة المصرى ) CABIالمقدمة من         
 

 "  زيادة تأثيرك البحثيكيفية  "ورشة عمل بعنوان  -24

" Navigate Taylor and Francis Authors’ Platform-Increasing your Research Impact " 

 بتاريخ  زووم منصة عبر  اونالين( والمنعقدة   EKBوبنك المعرفة المصرى ) Taylor & Francisالمقدمة من        

      31/1/ 2022   

 

 " "Getting Started with Scopus   عمل بعنوان ورشة  25-

  2022 /2/2بتاريخ  زووم منصة عبر  اونالين( والمنعقدة  EKBوبنك المعرفة المصرى ) Elsevierالمقدمة من      

 

 "  احترافيةطريقة  بملخص واختيار العنوان كيفية كتابة ال( 1: )البوستر " ورشة عمل بعنوان  - 26

"Poster Booster: (1) Professional Writing of the Title and Abstract" 

   2022/ 6/2بتاريخ  زووم منصة  عبر  اونالين( والمنعقدة  EKBوبنك المعرفة المصرى ) CABIالمقدمة من         

 

 آليات التصنيف الدولى وكيفية استخدام قواعد البيانات المختلفة فى استراتيجيات  "ورشة عمل بعنوان -27

 " التخطيط البحثى ونقاط البحث العالمية     

"World Ranking methodologies and how to use different databases tools in research 

strategic planning and research hot topics " 

   اونالينبالتعاون مع وحدة ضمان الجودة بكلية التربية جامعة عين شمس والمنعقدة    كيمياء والتى نظمها قسم ال     

 7/2/2022بتاريخ     زووم منصة عبر     

 
 "  احترافيةطريقة بتصميم واعداد البوستر  ( كيفية 2: )البوستر " ورشة عمل بعنوان  - 28

"Poster Booster: (2) Professional Poster Design"     

   2/2022/ 13بتاريخ  زووم منصة  عبر  اونالين( والمنعقدة  EKBوبنك المعرفة المصرى ) CABIالمقدمة من        

 

 

 ( كيفية عرض البوستر بطريقة احترافية " 3" البوستر: ) ورشة عمل بعنوان - 29

"Poster Booster: (3) Professional Presentation of the Poster"     

   2/2022/ 20بتاريخ  زووم منصة  عبر  اونالين( والمنعقدة  EKBوبنك المعرفة المصرى ) CABIالمقدمة من         
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 ورشة عمل بعنوان " كيف تصمم بسهولة نموذج إجابة بابل شيت ألنواع مختلفة من األسئلة باستخدام   -30

 فى التصحيح االلكترونى،   1البرنامج االمريكى رقم   (Remarkوورد؟" ُمنظمة من قبل ريمارك  ) ميكروسوفت      

 . 2022 /2/ 23 بتاريخ زووم منصة عبر اونالين  والمنعقدة       

• Webinar on'' How to Easily make A Bubble Sheet Answer Form for Different 

Types of Questions using Microsoft Word '' Organized by Remark, 23/2/ 2022 
 

 

 

   " ورشة عمل بعنوان - 31

Professional Scientific Oral Presentations: (1) How to Plan Thoughtful Oral 

Presentations!   

  6/3/2022بتاريخ  زووم منصة عبر  اونالين( والمنعقدة  EKBوبنك المعرفة المصرى ) CABIالمقدمة من          

 

 

 والتى نظمها قسم   " التقاط وتخزين ثانى اكسيد الكربون النقاذ العالم من تغير المناخ "ورشة عمل بعنوان-    32

 بكلية التربية جامعة عين شمس  البيئة وتنمية المجتمع شئون وقطاع بالتعاون مع وحدة ضمان الجودة  كيمياءال        

 6/3/2022بتاريخ  زووم منصة عبر   اونالين  والمنعقدة         

 

 

 "مخطط االختبار: إنشاء اختبارات تلقائية باستخدام نماذج اختبار متعددة " ُمنظمة من   عمل بعنوانورشة  -33

 . 2022 /3/ 8بتاريخ   زووم  منصة عبر  اونالين( رائد حلول التقييم الرقمى، والمنعقدة Qorrectقبل كوركت   )       

• Webinar on ''Exam blueprint: Generating automatic exams with multiple test 

forms'' Organized by Qorrect, 8/3/ 2022. 

 

 

   " ورشة عمل بعنوان - 34

"Professional Scientific Oral Presentations: (2) How to Craft Captivating Slides!"   

   3/2022/ 13بتاريخ  زووم منصة عبر  اونالين( والمنعقدة EKBوبنك المعرفة المصرى ) CABIالمقدمة من      

 

 

 "   ورشة عمل بعنوان - 35

Professional Scientific Oral Presentations: (3) How to Deliver Inspiring Presentations!   

   20/3/2022بتاريخ  زووم  منصة عبر  اونالين( والمنعقدة  EKBوبنك المعرفة المصرى ) CABIالمقدمة من      
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بجامعة    التدريب والتطويرمركز   من  التدريبية بحضاور مجموعة من الدورات  المتقدمة  تقام]ب[  

 وبيانها كالتالى    عين شمس

 
عين   واإلعتماد بجامعة ضاامان الجودةدورة التخطيط اإلسااتراتيجى فى المؤسااسااات التعليمية  من مركز   -1

 16/11/2015و   9/11/2015شمس والمنعقدة  بتاريخ 

 

 إدارة وتشاااغيل نظام الموديل والتى نظمتها وحدة ضااامان الجودة بالتعاون مع وحدة التعليم عن بعددورة   -2

 9/8/2017-8بتاريخ  والمنعقدة  جامعة عين شمس  -بكلية التربية 

 

 المنصااااة االلكترونية لتدريس مقررات مرحلة البكالوريوس والتى نظمتها وحدة ضااااماناسااااتخدام دورة   -3

 30/11/2019بتاريخ  والمنعقدة  جامعة عين شمس  -الجودة بكلية التربية 

 

توظيف مصاااادر بنك المعرفة المصااارى فى العملية التعليمية والبحثية والتى نظمتها وحدة ضااامان دورة   -4

 25/12/2019بتاريخ  والمنعقدة  جامعة عين شمس  -الجودة بكلية التربية 

 

والتى نظمتها وحدة ضامان الجودة بالتعاون مع   Moodleدورة مهارات التعليم االلكترونى باساتخدام نظام   -5

   بتاريخ   زووم منصاااة  عبر اونالينوالمنعقدة  مس شاااجامعة عين  -  بكلية التربية  م االلكترونىيلتعلوحدة ا

7-8/9/2020 

 

وحادة مع   باالتعااون وحادة إدارة االزماات  والتى نظمتهاا إدارة الضااااغوط أثنااء جاائحاة كوروناادورة مهاارات   -6

 5/4/2021بتاريخ  زووم منصة عبر اونالينوالمنعقدة  جامعة عين شمس  -الجودة بكلية التربية ضمان 

 

 17/9/2021-16 والمنعقدة  بتاريخبنظام التعلم عن بعد   Moodle  التعلم االلكتروني باستخدام دورة  -7

 

والمنعقاادة  بنظااام التعلم عن بعااد     Applications of Microsoft Office 365 (Level 1)دورة   -8

  22/9/2021-21  بتاريخ 

 

 15/10/2021-14  بتاريخوالمنعقدة  بنظام التعلم عن بعد  دورة بنك المعرفة المصرى -9

 

 11/3/2202-01بتاريخ  والمنعقدة  بنظام التعلم عن بعد  الفعال االتصال مهارات دورة -10

 

 

 

 

https://app.tdcenter.asu.edu.eg/course-detail?course=c6c18d09-f31e-4331-bf32-334b4ab61b0c
https://app.tdcenter.asu.edu.eg/course-detail?course=1580fd43-29a2-45c4-b4fd-f535fc469f46
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 [  تطوير المعامل و التعاون الدولى و المحلى5]

تطوير معمرل الكيميراء  فى بعرد حصررررولهرا على الردكتوراة   هاالاة رشاااااد أحماد محمودالردكتورة    شرررراركرت  •

جامعة عين شرمس وذلت عن طريق ادلا  مجاىا جديدة للباث  -كلية التربية   -الفيزيائية بقسرم الكيمياء  

تهتم بتخليق و دراسرة المركباا النانومترية و تطبيقاتها فى مجاىا مختلفة مثل  الافز  الطب الشررعى  

لمجسراا و التطبيقاا البيولوجية كمضراداا لهورام كما هو موضرح من النشرر العلمى الطاقة  المياة  وا

 والرسائل التى تم اىشراع عليها.

فى أعما  تطوير معمل كيمياء الااسول وذلت من له   هالة رشاد أحمد محمودشاركت الدكتورة  •

   .اإلشراع على تجهيز المعمل بأجهزة وتجهيزاا حديثة

الفيزيائية  المدرسة  التطوير    فى    هالة رشاد أحمد محمودالدكتورة    شاركت  • كلية    -علمية بمعمل الكيمياء 

)استاذ    سار المه  اتكتى الدكتورةوذلت عن طريق التعاون مع اس  2012جامعة عين شمس من سنة    -التربية  

من الباحثين من دالل  كبير  )استاذ مساعد كيمياء فيزيائية( وعدد  ليلى ابراهيم  الكيمياء الفيزيائية( والدكتورة  

كيمياء ال(  الدكتورة رانيا فؤاد )مدرس  عضويةالكيمياء غير  السيف )استاذ  القسم ولارج  مثل الدكتورة منى  

مساعد  عضويةالغير   )استاذ  ابراهيم  مروة  والدكتورة  العا   عبد  شيماء  الدكتورة  فيزيائية(   الكيمياء  ال(  

فيزيائية( قسم الكيمياء  والدكتور مامد عبد الكيمياء  الغدة كما  )مدرس  رالدكتورة منى نغمش والدكتورة  

كيمياء  الاستاذ  د القمرى )ماج  جامعة عين شمس( والدكتور  -كلية علوم    -  الاى )استاذ الكيمياء الفيزيائية

معهد    –  ضوئيةالنانو كيمياء  الاستاذ  جامعة كفر الشيخ( والدكتوره هدى حافظ )  -كلية علوم    -  ضوئيةالنانو

المواد وتكنولوجيا   علوم أحمد فرغلي )أستاذ ( والدكتور  الساداا   مدينة  جامعة  – الدراساا والباوث البيئية  

 المتقدمة جامعة بنى سويف(.  العلوم العلياالدراساا  النانو  بكلية

ة المدرسة الباثية تضم عدد من طلبة الماجيستير والدكتوراة )كما هو موضح من بند  اىشراع  ك كما ان ه   •

 على الرسائل العلمية(. 

ة المدرسة الباثية تعاونت فى انتاج العديد من اىبااث العلمية التطبيقية منشورة فى مجها علمية ك كما ان ه •

 .اا معامل تأثير مرتفع كما هو موضح من بيان النشر العلمىذ دولية 

 التعاون العلمى يظهرباىضافة الى التعاون العلمى دالل الكلية من له  تعاون اعضاء المدرسة العلمية   •

 . و المشروعاا  من له  الباوث المنشورةاىلرى مالية العلمية المراكز الجامعاا وض المع بع
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 :شهادات التقدير التى حصلت عليها المتقدمة

 
شررهادة  تقدير من كلية التربية جامعة عين شررمس تقديرا لمجهوداتها المتواصررلة والدىوبة فى متابعة النشرراط  •

 .2015-2014جماعة الكيمياء له  العام الجامعى الطهبى 

 

تقدير من كلية التربية جامعة عين شرمس تقديرا لمجهوداتها  فى اعداد اىفهم التعليمية واثراء العملية  شرهادة  •

 .2017-2016التعليمية بقسم الكيمياء  له  العام الجامعى 

 

  Spectrochimica Acta Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy  شهادة تقديرمن مجلة •

 .تقديرا للمساهمة  فى تاكيم  بعض اىبااث العلمية للمجلة 2014منك عام     

 

تقديرا للمسرراهمة  فى تاكيم    2016وعام    2015منك عام   Powder Technology  شررهادة تقديرمن مجلة •

 .بعض اىبااث العلمية للمجلة

 

تقديرا    2022حتى عام     2016منك عام   Advanced Powder Technology  تقديرمن مجلةشررررهرادة  •

 .للمساهمة  فى تاكيم  بعض اىبااث العلمية للمجلة

 

تقديرا للمسرراهمة    2016منك عام    Journal of Water Process Engineering  شررهادة تقديرمن مجلة •

 .فى تاكيم  بعض اىبااث العلمية للمجلة

 

تقديرا للمسرراهمة  فى   2020منك عام    Journal of Alloys and Compounds  ة تقديرمن مجلةشررهاد  •

 .تاكيم  بعض اىبااث العلمية للمجلة

 

ا إلنجازها في النشرر الدولي  •  اهم فى رفعالكي سر  2019عام  عن   شرهادة تقدير من جامعة عين شرمس تكريم 

 .جامعةلل دولىالتصنيف ال

 

ا إلنجازها في النشرر الدولي   •  اهم فى رفعالكي سر  2020عام  عن  شرهادة تقدير من جامعة عين شرمس تكريم 

 .جامعةلل دولىالتصنيف ال

 التقدير العلمى 
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ا إلنجازها في النشرر الدولي   •  اهم فى رفعالكي سر  2021عام  عن  شرهادة تقدير من جامعة عين شرمس تكريم 

 .جامعةلل دولىالتصنيف ال

 

وه من له   تللمستوى الرائع الكي قدم  مناكلية التربية جامعة عين شمس تقديرا    قسم الكيمياء   شهادة تقدير من •

بما جعل قسم الكيمياء تنافسيا بين أفضل    2022- 2021اإللكترونية عن الفصل الدراسي األو     كماعداد مقررات

 . أقسام الكلية أداءا

 

الرفيع الكى تاقق بإدراج إلنجازل قديرا مناشرهادة تقدير من قسرم الكيمياء كلية التربية  جامعة عين شرمس ت •

 .2021عام ل ستانفورد تصنيف جامعة % من علماء العالم طبقا ل 2أسمكم بين أفضل 

https://elsevier.digitalcommonsdata.com/datasets/btchxktzyw/3  

Table_1_Authors_singleyr_2020_wopp_extracted_202108 

 
https://www.asu.edu.eg/world_scientists 

system/HonoraryBoard?page=2-https://staff.asu.edu.eg/ar/awards 

من العلوم الكيميائية   مجا  جائزة الدولة التشررجيعية فيلاصررولى على   جامعة عين شررمس شررهادة تقدير من •

 2021 لعام لتكنولوجيا وا أكاديمية الباث العلمي

 

% من العلماء األكثر تميزا  وتأثيرا  على مستوى العالم  2فى قائمة    ى سماتم ادراج     على التوالى  نىللعام الثا •

 .  2022لعام في تخصصاتهم طبقا لتصنيف جامعة ستانفورد األمريكية

 

https://elsevier.digitalcommonsdata.com/datasets/btchxktzyw/4 
Table_1_Authors_singleyr_2021_pubs_since_1788_wopp_extracted_202209 

 

https://elsevier.digitalcommonsdata.com/datasets/btchxktzyw/3
https://staff.asu.edu.eg/ar/awards-system/HonoraryBoard?page=2
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 [ النشر العلمى  1]

بعد ترقيتها الى درجة باثا     21أبااث قبل ترقيتها الى درجة مدرس وعدد    3المتقدمة بنشرعدد    تقام

مدرس فى دورياا عالمية متخصصة ذاا معامل تأثير مرتفع )مرفق فى قائمة اىبااث المنشورة(.  

حتى   باث  373فى  مرة    444  (Citations)   اكمراجع فى أبااث ألرى لغيره  اأبااثه  وتم ذكر

 21( حتى تاريخه = h-index) تاريخ  وكان 

Hala R. Mahmoud published 24 papers with h-index = 12 and total citations = 44 4 in 

73 3 documents. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

[1] Effect of Fe2O3 precursors on physicochemical and catalytic properties of  

     CuO/Fe2O3 system 

 Nabil H. Amin, Laila I. Ali, Sahar A. El-Molla, Anwer A. Ebrahim, Hala R. Mahmoud, 

Arabian Journal of Chemistry 9 (2016) S678–S684. [Impact Factor: 1.367]  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

[2] Effect of Ag-doping of nanosized FeAlO system on its structural, surface and  

     catalytic properties 

Laila I. Ali, Sahar A. El-Molla, Nabil H. Amin, Anwer A. Ebrahim, Hala R. Mahmoud,  

Arabian Journal of Chemistry 9 (2016) S1242–S1251. [Impact Factor: 2.266]  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

[3] Effect of Ag-doping of nanosized FeMgO system on its structural, surface, spectral 

     and catalytic properties 

Sahar A. El-Molla, Laila I. Ali, Nabil H. Amin, Anwer A. Ebrahim, Hala R. Mahmoud,  

Chemical Papers 66 (8) (2012) 722–732. [Impact Factor: 0.879]  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

الدولىوالتحكيم   العلمى النشر  
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[4] Synthesis, textural and catalytic properties of nanosized Fe2O3/MgO system 

Sahar A. El-Molla, Hala R. Mahmoud, Materials Research Bulletin 48 (2013) 4105–4111. 

[Impact Factor: 1.968]  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

[5] Improvement of physicochemical properties of Fe2O3/MgO nanomaterials by 

     hydrothermal treatment for dye removal from industrial wastewater 

 Hala R. Mahmoud, Sahar A. El-Molla, M. Saif, Powder Technology 249 (2013) 225–233. 

[Impact Factor: 2.269]  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

[6] Effect of compacting, recycling and Ag+ ion-doping on the physicochemical and 

     catalytic properties of FeMgO nanoparticles 

Sahar A. El-Molla, Hala R. Mahmoud, Powder Technology 253 (2014) 695–702.  

[Impact Factor: 2.349]  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

[7] Highly dispersed Cr2O3–ZrO2 binary oxide nanomaterials as novel catalysts for  

     ethanol conversion 

Hala R. Mahmoud, Journal of Molecular Catalysis A: Chemical 392 (2014) 216–222.  

[Impact Factor: 3.615]  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

[8] Effect of hydrothermal treatment on catalytic activity of amorphous mesoporous 

     Cr2O3–ZrO2 nanomaterials for ethanol oxidation  

 Hala R. Mahmoud, Materials Chemistry and Physics 162 (2015) 50-58. 

[Impact Factor: 2.101]  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

[9] Novel amorphous mesoporous 0.25Cr2O3–0.75ZrO2 nanomaterials synthesized by a 

     surfactant-assisted hydrothermal method for ethanol oxidation  

Hala R. Mahmoud, Journal of Alloys and Compounds 687 (2016) 954-963.  

[Impact Factor: 3.133]  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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[10] Novel mesoporous Gd3+ doped Cr2O3 nanomaterials: Synthesis, characterization,     

catalytic and antitumor applications  

Hala R. Mahmoud, Advanced Powder Technology 27 (2016) 1446–1452.  

[Impact Factor: 2.659]  

 

[11] Textile dye removal from aqueous solutions using cheap MgO nanomaterials:  

       Adsorption kinetics, isotherm studies and thermodynamics  

Hala R. Mahmoud, Shaimaa M. Ibrahim, Sahar A. El-Molla,  

Advanced Powder Technology 27 (2016) 223–231. [Impact Factor: 2.659]  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

[12] Effect of preparation methods and optical band gap of ZnO nanomaterials on 

       photodegradation studies  

Laila I. Ali, Sahar A. El-Molla, Marwa M. Ibrahim, Hala R. Mahmoud, Mona A. Naghmash, 

Optical Materials 58 (2016) 484-490. [Impact Factor: 2.238]  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

[13] Effect of preparation method, loading of Co3O4 and calcination temperature on  

      the physicochemical and catalytic properties of Co3O4/ZnO nanomaterials 

Sahar A. El-Molla, Laila I. Ali, Hala R. Mahmoud, Marwa M. Ibrahim, Mona A. Naghmash, 

Materials Chemistry and Physics 185 (2017) 44-54. [Impact Factor: 2.210] 

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

[14] Influence of support on physicochemical properties of ZrO2 based solid acid 

    heterogeneous catalysts for biodiesel production     

Marwa M. Ibrahim, Hala R. Mahmoud, Sahar A. El-Molla 

Catalysis Communications 122 (2019) 10–15. [Impact Factor: 3.612]  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

[15] Novel mesoporous MnO2/SnO2 nanomaterials synthesized by ultrasonic-assisted 

       co-precipitation method and their application in the catalytic decomposition of  

       hydrogen peroxide 

Hala R. Mahmoud, Sahar A. El-Molla, Mona A. Naghmash 

Ultrasonics 95 (2019) 95–103. [Impact Factor: 3.065]  
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

[16] Novel multi-functional Pr3+:Bi12SiO20 luminescent nano-sensor for latent human 

       prints, iron ions in drinking water and anticounterfeiting application 

Hala R. Mahmoud, M. Saif, R. Fouad 

Journal  of  Alloys  and Compounds  805 (2019) 887-895.  [Impact Factor: 4.650]  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

[17] Bismuth silicate (Bi4Si3O12 and Bi2SiO5) prepared by ultrasonic-assisted 

       hydrothermal method as novel catalysts for biodiesel production via oleic acid  

       esterification with methanol 

Hala R. Mahmoud, Fuel 256 (2019) 115979. [Impact Factor: 5.578]  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

[18] Novel red photoluminescence sensor based on Europium ion doped calcium 

hydroxy stannate CaSn(OH)6:Eu+3 for latent fingerprint detection 

Z. Ghubish, M. Saif, H. Hafez, H. Mahmoud, R. Kamal, M. El-Kemary 

Journal of Molecular Structure 1207 (2020) 127840. [Impact Factor: 3.196] 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

[19] Biodiesel production via stearic acid esterification over mesoporous ZrO2/SiO2  

        catalysts synthesized by surfactant-assisted sol-gel autocombustion route 

Hala R. Mahmoud, Sahar A. El-Molla, Marwa M. Ibrahim 

Renewable Energy 160 (2020) 42-51. [Impact Factor: 8.001]  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

[20] Eu3+ ions doped Bi2SiO5 as a novel solid acid catalyst for methyl oleate production:  

       Ultrasonic hydrothermal synthesis, characterization, catalytic activity and kinetics 

Hala R. Mahmoud, Fuel 280 (2020) 118596. [Impact Factor: 6.609]  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

[21] Transition metal ions doped Bi12SiO20 as novel catalysts for the decomposition of 

        hydrogen peroxide (H2O2) 

Mona A. Naghmash, M. Saif, Hala R. Mahmoud 

Journal of the Taiwan Institute of Chemical Engineers 121 (2021) 268-275.  

[Impact Factor: 5.876]  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 [22] Novel fluorescent nano-sensor based on aminofunctionalization of Eu3+:SrSnO3  

       for copper ion detection in food and real drink water samples 

Z. Ghubish, R. Kamal, Hala R. Mahmoud, M. Saif, H. Hafez, M. El-Kemary 

RSC Adv.  11 (2021) 18552. [Impact Factor: 3.361]  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

[23] Synthesis of M/BS@Ag core-shell nanoparticles (M: Cu, Ni, Co, Fe or Mn ions and  

   BS: Bi12SiO20) as novel catalysts for the catalytic decomposition of hydrogen peroxide 

 Hala R. Mahmoud, M. Saif, Mona A. Naghmash 

Journal of Physics and Chemistry of Solids 161 (2022) 110389. [Impact Factor: 3.995]  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

[24] Synthesis and characterization of novel chlorinated SnO2 nanomaterials for 

biodiesel production via stearic acid esterification with methanol 

Hala R. Mahmoud  Molla,-Mona A. Naghmash, Sahar A. El 

Advanced Powder Technology 33 (2022) 103532. [Impact Factor: 4.833] 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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  يةدوللمجالت علمية [ التحكيم 2]

بتحكيم العديد من األبحاث العلمية للنشر فى العديد من الدوريات العلمية الدولية  المتقدمة  تقام

 المتخصصة مثل: 

 

• Spectrochimica Acta Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy  

• Desalination and Water Treatment 

•  Powder Technology 

• Journal of Nanomaterials & Molecular Nanotechnology 

• Advanced Powder Technology 

• Journal of Water Process Engineering  

• Journal of Alloys and Compounds 

• Research on Chemical Intermediates 

• Materials 

• Journal of Materials Science 

 

• Water 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.mdpi.com/journal/materials
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صديقة للبيئة  جديدة  نتاج مواد نانومترية  إ   هو  للمتقدمةنتاج العلمى  إلان الهدف الرئيسى من  إ 

 :و تطبيقها فى حل مشكالت مختلفة فى مجاالت عديدة وهى   صة الثمنخير

  .الصناعية التطبيقية لألغراض  ةازفحكعوامل  ستخدامهااو جديدة فلزية أكاسيد  نتاجا : حفزمجال ال •

واستخدامها فى  رليصة امنة على صاة اىنسان    ةجديد   ة نانومتري  تخليق مساحيق:  الشرعىمجال الطب   •

 . ويرفى مكافاة التز كابر سرى ومن اىسطح المختلف   الخفيةكشف عن بصماا األصابع ال

 . وقود الديز  الايويانتاج الطاقة الجديدة مثل  :مجال الطاقة •

 . كمضاداا لألورامستخدامها امثل  : التطبيقات البيولوجية •

  : فى المجاالت البيئية  •

واسرتخدامها فى تعيين العناصرر    نى قوى وحسراسيذاا وميض فلورسر ةجديد   ةنانومتري اا مجسر  تاضرير •

 الثقيلة بمياه الشرل او مياه الصرع.

باسرتخدام تقنية اىمتزاز     الضرارةوالتخلص من بعض األصربا  الصرناعية    تنقية مياة الصررع الصرناعى  •

كما هو واضررح من قائمة اىبااث   ضررارهال  غير  بنفسررجي الىشررع  فوق  ااو التكسرريرالافزى باسررتخدام  

 .جامعة عين شمسمن  ةالممول اريعالمشوهو احد المنشورة 

لى حل مشاكالت إساعى  تو  يةتطبيق المنشاور أن معظم األبحاثكما هو موضاح من بيان اإلنتاج العلمى و بالتالى 

لى إضاااافة ، باإلوإنتاج مواد لعالج السااارطان الطاقةوتلوث الحقيقية يعانى منها المجتمع المصااارى كمشاااكلة 

وهى خطوة  شاارب ومياه صاارف همدادنا مثال بعينات ميات الفريق البحثى التعاون مع جهات صااناعية إلمحاوال

وهذا هو الهدف الحقيقى للبحث العلمى بحاث العلمية بمشاكالت المجتمع والمصاانع  ألفى طريق ربط الجامعة وا

 ن يعود فى النهاية بالنفع على المجتمع.أب

 مساهمة البحوث فى خدمة المجتمع 


