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* المؤهالت :
 -5دكتوراه  -فيزياء نووية – كلية العلوم – جامعة القاهرة .2001-
 -2ماجستير – فيزياء نووية – كلية العلوم – جامعة الزقازيق.5666-
 -6بكالوريوس علوم – فيزياء – جامعة حلوان – .5660
* الوظيفة  :أستاذ مشارك – مركز البحوث النووية – هيئة الطاقة الذرية.
* الخبرات العلمية :
 -5العمل لمدة عامين بقسم البالزما و االندماج النووي  -مركز البحوث النووية – هيئة الطاقة
الذرية من . 5664 -5662
 -2العمل منذ أغسطس  5664و حتى اآلن بقسم طبيعة المفاعالت  -مركز البحوث النوويةة –
هيئة الطاقة الذرية.
 -6تةةدريع علمةةي مكم ة لمةةدة  6أش ة ر " مركةةز بطةةرس بةةرج للبحةةوث النوويةةة" -جم وريةةة
روسيا االتحادية  ،نوفمبر – يناير 5664.
 -4المشاركة في  54مؤتمر علمي – المشاركة في  59بحث منشور.

 -1التدريس بمعامل كلية هندسة – جامعة المنوفية – األعوام الجامعية & 2005 -2000
. 2002 -2005
 -9التدريس لمدة فصل دراسي كمنتدب بجامعة مصر الدولية – جامعة  9أكتوبر  -مصر
 -7التدريس بكلية العلوم و الدراسات اإلنسانية –جامعة الخرج( بعد تغير المسمى والتبعية) -
األفالج– األعوام الجامعية  2007-2009حتى 2055-2050
* الخبرات المعملية:
 -5العمل بمنظومة مطيةا زمةن الطيةران العكسةي ) (CFDFالموجةود بمعمةل بحةوث المةادة
المكمفة -مركز البحوث النووية وإنتاج أبحاث عديدة للنشر الدولي .
 -2العمةةل بمعمةةل الفيزيةةاء اإلشةةعاعية –قسةةم الفيزيةةاء -كليةةة البنةةات -جم وريةةة مصةةر وإنتةةاج
بحمين للنشر الدولي .
* الخبرات العملية و الميدانية :
 -5رئيس لجنة الطةوار بقسةم طبيعةة المفةاعالت و عجةو لجنةة الطةوار بمركةز البحةوث
النووية – هيئة الطاقة الذرية.
 -2عجو الجمعية المصرية للبلورات و تطبيقات ا.
 -6عجو الجمعية المصرية لعلوم الجوامد و تطبيقات ا.
 -4عجو الجمعية المصرية للعلوم النووية و تطبيقات ا.
 -1عجو الجمعية الدولية لعلوم البلورات و تطبيقات ا.
 -9عجو مجلس إدارة الجمعية المصرية لحماية البيئة من تلوث عادم السيارات.
 -7اجتياز البرنامج التخصصي للطاقة الذرية و استخدامات ا في المجاالت السلمية وتطبيقات
النظائر المشعة  ،لمدة  55ش ر خالل عام . 2000
 -2الحصول على فرقة إطفاء من مركز إطفاء الخانكة عام . 2002
 -6اجتياز البرنامج التدريبي في " الجوانع الطبية في مجاب ة الطوار االشةعاعية" الفتةرة
من  24 – 9مارس  2005ب يئة الطاقة الذرية.
 -50المشاركة في ورشة العمل القومية األولى حول " التخطيط و االستعداد لمجاب ة حةاالت
الطوار النووية و اإلشعاعية لمسئولي الطوار ب يئة الطاقة الذرية" فةي الفتةرة مةن -52
 59يناير 2002.
 -55اجتياز البرنامج التدريبي في مجال " الحوادث اإلشعاعية – التخطيط واالسةتعداد " فةي
الفترة من  22-55أكتوبر  – 2006المركز اإلقليمي للنظائر المشعة.
 -52اجتياز البرنامج التدريبي " تأمين المعامل المستخدمة للنظائر  /المصادر المشةعة" فةي
الفترة من  60 – 27ديسمبر . 2006
 -56اجتياز البرنامج التدريبي " التنظيمات المرتبطة بإعداد خطط الطوار اإلشعاعية " في
الفترة من  52 – 50يناير . 2004
 -54حاصل على ش ادة التويفل ( )TOEFL testمن جامعة القاهرة
 -51حاصل على الش ادة المعادلة للتويفل ( )TOEFL testمن المجلس المقافي البريطاني
* الجوائز العلمية :
 حائز على جائزة أ .د / .حسين أبو ليلة لشباب علماء فيزياء اإلشعاع ألحسن بحث مقةدمفي المؤتمر الرابع للفيزياء اإلشعاعية  56 – 51نوفمبر  – 5662اإلسكندرية.

