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1963يوليو   2  تــاريخ الميـــالد:  

 الجـنــسـيـة: مصرى 

اإلنجليزية العربية /   اللـــــغة:            

اإلجتماعية: الحالة   ثالث أبناءوله   متزوج  

محافظة المنيا   -كلية العلوم  -جامعة المنيا   

 ص. ب.  61519 

 العنوان البريدى:    

  

rshaker63@yahoo.com 

rshaker63@mu.edu.eg 

dean.sci@mu.edu.eg 

كترونى: إللبريد اال  

 رقم الفاكس: 2/086/2363011+ 
 

: المؤهالت العلمية  

 

 الوظيفى والتدرج العلمى 

   :معيد   1985/ 21/10  -جامعة المنيا  -كلية العلوم  -قسم الكيمياء 

  :مدرس مساعد    22/4/1989  - جامعة المنيا -كلية العلوم  -قسم الكيمياء 

27/9/1994  - جامعة المنيا -كلية العلوم  –قسم الكيمياء     :مدرس 

  :استاذ مساعد     27/6/2000  -جامعة المنيا  -كلية العلوم  -قسم الكيمياء 

قسم الكيمياء   - استاذ الكيمياء العضوية حتى اآلن  2007/ 1/ 30من  جامعة المنيا - كلية العلوم  

: وكيل كلية العلوم لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة   13/2/2016  - 2015/ 8/ 19 - جامعة المنيا -كلية العلوم   

2018/ 8/ 3  -  2016/ 2/ 14 -جامعة المنيا  -كلية العلوم   

2018/ 8/ 3 الى  1/8/2017 منجامعة المنيا    

حتى    (4/8/2018)  2018لسنة    252  رقم  جمهورى  قرار

:وكيل كلية العلوم لشئون التعليم والطالب  

:د كلية العلومقائم بأعمال عمي  

: جامعة المنيا - عميد كلية العلوم  

1985مايو  -جامعة المنيا  -كلية العلوم  -قسم الكيمياء   - متازمبتقدير عام  : (بكالوريوس علوم )كيمياء   

1989أبريل   -جامعة المنيا  -كلية العلوم  -قسم الكيمياء  : ماجستير)كيمياء عضوية(   

1994سبتمبر  -جامعة المنيا  -كلية العلوم  -قسم الكيمياء  : دكتوراه )كيمياء عضوية(   

mailto:rshaker63@yahoo.com
mailto:rshaker63@mu.edu.eg


2 

 

 اآلن 

 

 :المهمات والمنح العلمية 

 المانية  –مصرية    قناة علمية أوال:

 )إشراف مشترك( 

من   الفترة  فى  عامين   26/6/1994الى    1992/ 9/ 29لمدة 

 ألمانيا  - فرايبورج - كلية الصيدلة - جامعة فرايبورج

    (Channel system (Egypt-Germany) ) 

قسم     11/1999/ 1الى   1999/ 9/ 1لمدة شهرين فى الفترة من  لمانية أمنحة علمية   ثانيا:

 ألمانيا -  جامعة جوتينجن -الكيمياء 

  (Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) ) 

جامعة  فى    2003/ 7/ 1الى    2002/ 7/ 1لمدة عام فى الفترة من   منحة علمية انجليزية  :ثالثا

 المملكة المتحدة -هال قسم الكيمياء

  (Royal Society of Chemistry (FRSC) ) 

لمدة خمسة أعوام فى الفترة من   -كلية العلوم    -جامعة الجوف   عارة الملكة العربية السعودية إ :رابعا

 . 2014/ 6/ 26الى  31/8/2009
 

   المؤتمرات العلمية: 

الى   11/1997/ 1العربية السورية من  الجمهورية -جامعة دمشق  -أسبوع العلم السابع والثالثين  أوال:

6 /11/1997. 

الى  12/1997/ 13جامعة عين شمس فى الفترة من  مؤتمر ابن سينا الدولى السادس   ثانيا:

16/12 /1997 . 

 .28/3/2000الى  25/3/2000فى الفترة من  األسكندريةجامعة  لسابعمؤتمر ابن سينا الدولى ا :ثالثا

  2001/ 4/ 17فى الفترة من  المنصورةجامعة  ادس للكيمياء ودورها فى التنميةلسالدولى ا مؤتمرال :رابعا

 . 2001/ 4/ 20الى 

الى  2002/ 2/ 16فى الفترة من  لثامن المنعقد فى مدينة األقصرمؤتمر ابن سينا الدولى ا :خامسا

19/2/2002. 

الى  2015/ 14/2رة من فى الفت المنعقد فى مدينة الغردقةمؤتمر ابن سينا الدولى الثالث عشر  : سادسا

17/2/2015. 

الى  2016/ 3/ 14فى الفترة من  المنعقد فى مدينة الغردقةالتطبيقية  للكيمياء األولالدولى  مؤتمرال :سابعا

17/3/2016. 

 

 الدورات التدريبية التى تم إجتيازها لتطوير التعليم:
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 . 1994/ 25/10الى  10/1994/ 2فى الفترة من دورة أصول التدريس  أوال:

 . 2005/ 7/ 21الى  18/7/2005فى الفترة من    دورة تنمية مهارات إدارة الوقت و ضغوط العمل   ثانيا:

 .21/7/2005الى  2005/ 7/ 18فى الفترة من  دورة تنمية آداب وأخالقيات المهنة :ثالثا

 . 2006/ 5/ 9الى  8/5/2006فى الفترة من  دورة تصميم المقرر العمل :رابعا

 . 16/5/2006الى  2006/ 5/ 15فى الفترة من  تعلم مدى الحياةدورة ال :خامسا

 . 23/5/2006الى  2006/ 5/ 22فى الفترة من  دورة الجوانب القانونية : سادسا

 . 2016/ 7/ 25الى  24/7/2016فى الفترة من   االدارة الجامعيةدورة  :سابعا

 

 

 

 : فى جمهورية مصر العربية الخبرات التدريسية 

   ويشمل اآلتي: التدريب الصيفي وكذلك علي أعمال راف العملي علي السكاشن العملية للكليات العمليةاإلش والتدريس  أوال:

 تدريس مقررات الكيمياء العضوية العملية لطالب كليات العلوم والتربية والصيدلة وطب األسنان. ـ1

 يدلة وطب األسنان.تدريس مقررات الكيمياء الوصفية العملية لطالب كليات العلوم والتربية والص ـ2

 التربية.و تدريس مقررات الكيمياء التحليلية العملية لطالب كليات العلوم ـ3

 التربية. ية العمليه لطالب كليات العلوم وتدريس مقررات الكيمياء الطبيع ـ4

 التدريس النظري ويشمل اآلتي:  ثانيا:

في   ة بالجامعة لجميع الفرق الدراسيةكليات العمليالتدريس للكثير من الحيث يتم    أ( التدريس لمرحلة البكالوريوس:)

والتربية    اتكلي األسنانوالعلوم  االليفاتية  طب  العضوية  الكيمياء  لمقررات  الجميلة  واالروماتية    والفنون 

الحلقة عديدة  الحلقية  والمركبات  االليفاتية  المركبات  وكيمياء  الكربوهيدرات  التفاعالت   وكيمياء   وميكانيكا 

وكي متجانسةالعضوية  الغير  الحلقية  المركبات  )البترول   مياء  التطبيقية  الكيمياء  والصبغات  ي والبول بجانب  مر 

 والكيمياء الصناعية(. 

العليا: الدراسات  لمرحلة  التدريس  العليا  )ب(  الدراسات  لمرحلة  التدريس  يتم  الكيمياء    بكلية  حيث  لمقررات  العلوم 

   العضوية.

في مجال   جيولوجيا وذلكوكيمياء  طالب  قسم الكيمياء وكذلك  بلطالب البكالوريوس    ل والبحثاإلشراف علي طالب المقا  ثالثا:

 الكيمياء العضوية. 

 المشاركة في لجان اإلشراف علي طلبة القيد للدراسات العليا.  رابعا:
 

 -:(2014الى  2009)من المملكة العربية السعودية جامعة الجوف الخبرات التدريسية فى  

 ويشمل اآلتي:   جامعة الجوف - العملي علي السكاشن العملية بكلية العلومس التدري أوال:

 جامعة الجوف. –( لطالب كليات العلوم 101ـ تدريس مقررات الكيمياء العامة العملية )كيم 1
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 جامعة الجوف.  –(  لطالب كليات العلوم 250ـ تدريس مقررات الكيمياء التحليلية العملية )كيم 2          

 جامعة الجوف.  –(  لطالب كليات العلوم 242العملية )كيم  (2) ريس مقررات الكيمياء العضويةـ تد3

 جامعة الجوف. –(  لطالب كليات العلوم 340تدريس مقررات الكيمياء العضوية العملية )كيم   -4

 . جامعة الجوف –(  لطالب كليات التربية  139تدريس مقررات الكيمياء العضوية العملية )كيم   -5

 جامعة الجوف.  –(  لطالب كليات التربية  232تدريس مقررات الكيمياء العضوية العملية )كيم   -6

 

 

 

 ويشمل اآلتي: جامعة الجوف  -بكلية العلوم التدريس النظري  ثانيا:

 جامعة الجوف. –( لطالب كليات العلوم 101ـ تدريس مقرر الكيمياء العامة )كيم 1

 جامعة الجوف. –(  لطالب كليات العلوم 250ليلية )كيم ـ تدريس مقرر الكيمياء التح 2

 جامعة الجوف.  –  السنة التحضيرية( لطالب NS 001تدريس مقرر الكيمياء العامة ) -3

 جامعة الجوف. –(  لطالب كليات العلوم 242)كيم  (2)  ـ تدريس مقرر الكيمياء العضوية4         

 جامعة الجوف  –طالب كليات العلوم (  ل340)كيم   حلقية غير متجانسةال تدريس مقرر الكيمياء العضوية -5         

 جامعة الجوف.  –(  لطالب كليات العلوم 441)كيم ميكانيكا التفاعالت العضوية تدريس مقرر  -6

 جامعة الجوف.  –(  لطالب كليات التربية  232)كيم  1تدريس مقرر الكيمياء العضوية   -7

 جامعة الجوف. –(  لطالب كليات التربية 333متجانسة )كيم   يرغ عضوية تدريس مقرر كيمياء -8

 جامعة الجوف.  –(  لطالب كليات التربية  134)كيم  1تدريس مقرر الكيمياء العضوية   -9

 جامعة الجوف.  –(  لطالب كليات العلوم 457)كيم  الصناعات البتروكيميائية تدريس مقرر -10

 جامعة الجوف. –لطالب كليات العلوم (  498)كيم مشروع البحث تدريس مقرر -11

 جامعة الجوف. –(  لطالب كليات العلوم 497)كيم التدريب الميدانى تدريس مقرر -12

 : فى جمهورية مصر العربية األنشطة العلمية والتطبيقية
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 حتى اآلن. – 2018عضو لجنة قطاع العلوم األساسية بالمجلس األعلى للجامعات  أوال:

جنة التحكيم فى اللجنة العلمية الدائمة لترقية أعضاء هيئة التدريس فى الجامعات  عضو فى ل   ثانيا:

 . 2009المصرية وذلك لألساتذة واألساتذة المساعدين منذ 

عضو ورئيس مجموعة مراقبة الجودة فى وحدة تقييم أثر ومردود مشروعات تطوير التعليم  :ثالثا

 . 2009الى  2008جامعة المنيا( فى الفترة من العالى بجامعة المنيا )قياس اثر المشروعات ب

العلمية   :رابعا المؤتمرات  في  في عضوية مجلس الالمشاركة  االشتراك  بجانب  والكلية  للقسم  ثانوية 

 القسم وفي عضوية اللجان المختلفة المنبثقة منه. 

 الكلية.المشاركة في مناقشات الرسائل العلمية )ماجستير ودكتوراه( والتي تنعقد في  :خامسا

المشاركة في لجان تطوير وتعديل المناهج لمختلف الفرق الدراسية بالقسم لمقررات الكيمياء  سادسا 

 العضوية.

 

 

 

 

 

 

 :فى جمهورية مصر العربية األنشطة العلمية والتطبيقيةتابع : 



6 

 

رحلة   المشاركة في التدريس النظري والعملي لسنوات التأهيل للمستوي الجامعي لمدرسي الم :سابعا

 .االبتدائية

 حتى اآلن -2015عضو فريق إعداد الدراسة الذاتية والتقرير السنوى بكلية العلوم من  ثامنا: 

 حتى اآلن.  2018من   وفي عضوية اللجان المختلفة المنبثقة منهعضو مجلس جامعة المنيا   تاسعا:

 . 3/8/2018الى   14/2/2016  منجامعة المنيا بعضو مجلس شئون الطالب  عاشرا:

 االشتراك في أعمال الكنترول ومراقبة االمتحانات ولجان الفحص والبت للكيماويات. الحادى عشر:

 .فية والعلمية للطالبقيوكذلك الندوات التث المشاركة في اإلشراف علي األنشطة الطالبية الثانى عشر:

    . عضو لجنة البيئة بالكلية الثالث عشر:

 . 2015-2014يمى العام بقسم الكيمياء فى العام الجامعى المرشد األكاد الرابع عشر: 

للعام   الخامس عشر: الدولى  العلمى  للنشر  الجامعة  المنيا مثل: جائزة  الحصول على جوائز علمية من جامعة 

 . 2013- 2012الجامعى 

 المشاركة فى وضع الخطة اإلستراتيجية لكلية العلوم. السادس عشر: 

فى   السابع عشر: للكلية واعتماد  المساهمة  دراسية جديدة  اعتماد الئحة  العلوم وذلك من خالل  كلية  تطوير 

 التكنولوجيا الحيوية. برنامج و معلوماتالبرامج الخاصة بالكلية مثل برنامج تقنية ال

الصحى  الثامن عشر: والصرف  المياة  لشركة  المتقدمين  إلمتحان  الكلية  من  المشكلة  اللجنة  فى  اإلشتراك 

 . 2017  - 2016بالمنيا 

 اآلن. حتى  2016 -2015 تنظيم حفل إستقبال الطالب الجدد بكلية العلوم من العام الجامعى التاسع عشر:

 تطبيق التحول الرقمى فى جميع إدارات الكلية تنفيذا لتكليفات إدارة الجامعة. العشرون:

 اعات تواكب التطور العصرى.تطوير برنامج تقنية المعلومات وإنشاء معامل حديثة وق  الحادى والعشرون:

 اإلشراف على تحديث موقع الكلية اإللكترونى على صفحة الجامعة على النت. الثانى والعشرون:

 تطوير المعمل المركزى بالكلية من خالل الدعم المقدم من أكاديمية البحث العلمى. الثالث والعشرون:

ل وتلقى البحوث بين األستاذ والطالب بطريقة الكترونية  اإلشراف على وضع وتنفيذ آلية إرسا الرابع والعشرون: 

 فى ظل تعليق الدراسة بسبب جائحة كورونا.

عمل ندوات توعية للطالب لتطبيق اإلجراءات اإلحترازية لمقاومة وطرق الوقاية من فيروس   الخامس والعشرون:

 كورونا.

 نصة المقررات بالجامعة تنفيذا لقررات الجامعة.تطبيق التعليم الهجين ورفع المقررات على م السادس والعشرون:

 إعداد وتجهيز البرامج بالكلية تمهيدا لتوكيد اإلعتماد البرامجى لجميع البرامج بالكلية. السابع والعشرون:

 

 : فى جامعة الجوف بالمملكة العربية السعوديةاألنشطة 

قامت بتعديل وتحديث للخطة الدراسية  تعديل الخطة الدراسية لقسم الكيمياء والتى    لجنة  رئيس أوال:

 . 2013 لقسم الكيمياء

للجنة  العضو     ثانيا: الجوفالدائمة  بجامعة  التدريس  هيئة  أعضاء  المتقدم   ترقية  أوراق  لفحص 

المشاركين واألساتذة  األساتذة  لوظائف  من    4لمدة    للترقى  الفترة  فى  الى   2010سنوات 

2014 . 

 د األكاديمى بقسم الكيمياء وكلية العلوم. عضو لجنة الجودة واإلرشا :ثالثا

 عضو لجنة التقويم الذاتى األولى بكلية العلوم. :رابعا

 عضو لجنة المشكالت الطالبية بكلية العلوم. :خامسا
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 :فى جامعة الجوف بالمملكة العربية السعوديةاألنشطة تابع: 

 دة شئون الطالب. المشاركة فى األنشطة الطالبية التى تشرف عليها عما : سادسا

 عضو ومنظم برنامج وفعاليات الملتقى العلمى األول لطلبة وطالبات كلية العلوم. :سابعا

 بقسم الكيمياء.  فحص الكيماوياتعضو لجنة  ثامنا: 

 . 2010 جدة -جامعة الملك عبد العزيز -قسم الكيمياء  -تحكيم رسالة دكتوراه بكلية العلوم  تاسعا:

مج التدريبى المقدم من قبل مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية تحت عنوان  حضور البرنا  عاشرا:

األربعاء  يوم  انعقد  والذى  البحث  وإدارة  الفكرة  صياغة  بالمملكة:  البحثية  القدرات  تطوير 

 هـــ ولمدة يوم واحد فى كلية العلوم جامعة الجوف. 11/1433/ 24الموافق 

 قييم المتقدمين لشغل وظيفة معيد ومدرس مساعد بكلية العلوم.عضو لجنة مقابلة وت عشر: الحادى

من   الثانى عشر: العلمى  البحث  عمادة  من  الممول  العلمى  البحث  مشاريع  ألحد  كمستشار  -2012العمل 

2014 

 المشاركة فى تنظيم الحفل السنوى للخريجين والتى تشرف عليها عمادة القبول والتسجيل.  الثالث عشر 
 

 ادات التقدير والجوائز: التكريم وشه

 للجهود المتميزة التى قمت بها أثناء العمادة لإلرتقاء بمستوى الكلية. 2020درع التميز   أوال:

شهادة شكر وتقدير من اإلدارة العامة لرعاية الطالب وذلك للتعاون المثمر فى تنفيذ المسابقات     ثانيا:

 . 2019ر والمقام بجامعة كفر الشيخ المشارك بها خالل اسبوع شباب الجامعات الثانى عش

معالى رئيس جامعة المنيا فى عيد العلم والوفاء الثامن وذلك لحصولى    شهادة شكر وتقدير من :ثالثا

 . 2019على جائزة النشر العلمى الدولى يونيه 

طة  معالى رئيس جامعة المنيا تقديرا لمجهوداتى فى دعم ومتابعة األنش  شهادة شكر وتقدير من :رابعا

 . 2016 – 2015الطالبية على مستوى الكلية خالل العام الجامعى 

من :خامسا وتقدير  المتميزة    شهادة شكر  المنيا على جهودى  بجامعة  واإلعتماد  الجودة  مركز ضمان 

 . 2016نوفمبر   2والتى برزت فى فعاليات المعرض األول للجامعة والذى عقد فى 

منيا للحصول على جائزة النشر العلمى الدولى للعام الجامعى جامعة ال  شهادة شكر وتقدير من سادسا: 

2012 –  2013 . 

من سابعا: وتقدير  شكر  الجوف    شهادة  العام ب  للفوز جامعة  عن  النشر  وجودة  البحثى  التميز  جائزة 

 هــ. 1434-1433الجامعى 

من ثامنا:  وتقدير  شكر  الجوف  شهادة  ال  جامعة  خالل  لجهودى  العلوم  بكلية  النشاط  إثراء  فى  بناءة 

 هــ. 1435-1434العام الجامعى 
 

 : جامعة المنيا -كلية العلوم   -قسم الكيمياء ب اإلشراف على الرسائل العلمية 

وطالب  ب ماجستيرالماعدا ط وجميعهم منحوا الدرجات العلمية دكتوراهرسائل  (3) رسائل ماجستير و  (8)اإلشراف علي 

 . دكتوراه
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              الخبرات البحثية:

فى   أوال: البحثية  اإلهتمامات  متجانسة  تنصب  وغير  المتجانسة  الحلقية  المركبات  وفصل  تخليق 

 والمتوقع لها نشاط بيولوجى هام.

 . (Impact Factor) متخصصة  بحث باللغة االنجليزية فى مجالت دولية (49عدد )تم نشر    ثانيا:

  Citations: 1036 & h-index: 17, i10-index: 30 :ثالثا

 المشاركة فى تأليف كتاب عن الكيمياء العضوية للمركبات غير متجانسة الحلقة. بعنوان:  :رابعا

Topics in Heterocyclic Systems-Synthesis, Reactions and Properties 

  Impact Factor  ل  محكم فى بعض المجالت العالمية فى مجال الكيمياء العضوية ذات ا :خامسا

 Current Organic Synthesis, Moleculesالعالية مثل: 

الجامعات    عضو فى لجنة التحكيم فى اللجنة العلمية الدائمة لترقية أعضاء هيئة التدريس فى : ساساد

 . 2009منذ  واألساتذة المساعدينالمصرية وذلك لألساتذة 
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