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 ومـــكلية العل -ورــــة دمنهـــجامع                          
 

 
                

    بيان حالة
 

 خاص بالسيد األستاذ الدكتور / الوغربي هحوذأبى الحذيذ الوغربي
جامعة دمنهور -كلية العلوم   -بقسم الفيزياء األستاذ    

جامعة دمنهور-قائم بعمل عميد كلية العلوم  
 

 *تايخ الميالد:
 

3991ديسمبر  13 .  
 *المؤىالت العلمـــــية :

 
 

 .جامعو أسيوط –كلية العلوم  من 1986درجه البكالوريوس يف العلوم )فيزياء( بتقدير جيد جدا دور يونيو  -1
 

 .جامعو أسيوط –كلية العلوم   م من 11/5/1992درجه املاجستري يف العلوم )فيزياء( من  -2
. 

 .اليابان-جامعو ياماجوتشي م من  26/3/1999يف العلوم )فيزياء( اعتبارا من  درجه دكتوراه الفلسفة -3

 
 

   *التسلسل الوظيفـــي :
 

. 3/11/1986اعتبارا من جامعو أسيوط  –معيد بقسم الفيزياء بكلية العلوم  -1  
 

م . 2/6/1992اعتبارا من جامعو أسيوط  –مدرس مساعد بقسم الفيزياء بكلية العلوم  -2  
 

م . 28/11/1999من جامعو أسيوط  –درس بقسم الفيزياء بكلية العلوم م -3  
 

م.2/6/2008م حىت 27/4/2005اعتبارا من  جامعو أسيوط– أستاذ مساعد بقسم الفيزياء بكلية العلوم  -4  
 

م. 28/6/2008اعتبارا من جامعه األسكندريه –بدمنهور   أستاذ مساعد  بقسم الفيزياء بكلية العلوم -5  
. 28/9/2010اعتبارا من جامعه األسكندريه –بدمنهور   ستاذ بقسم الفيزياء بكلية العلومأ -6  
م .2012مارس  26حىت 2009نوفمرب  13من  جامعه  دمنهور –  رئيس قسم الفيزياء بكلية العلوم  -7  
م.2015مارس  27حىت  2012مارس 27من  جامعة دمنهور -وكيل كلية العلوم لشئون التعليم و الطالب -8  
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مارس  27حىت  2015مارس 27من جامعة دمنهور  -وكيل كلية العلوم لشئون الدراسات العليا والبحوث  -9
.م2018  

ن.حىت اآل م2017نوفمرب  1من دمنهور  ةجامع -قائم بعمل عميد كلية العلوم -10  
 

 * األجازات الدراســية:
 

م . 5/4/1999م إيل  11/10/1995 يف الفرتة منالدكتوراه من اليابان أجازه للحصول علي  -1  
 

 * المهمات العلــــــمية :
 

 (Guest scientist)   مهمة علميو -1
م . 31/12/2002م حىت  31/8/2002يف الفرتة من لجامعو توياما باليابان   

    (Guest scientist)   علميو مهمة -2
. 29/8/2003م حثي  27/4/2003يف الفرتة من لجامعو توياما باليابان   

 

م  17/4/2006م  حىت 1/3/2005يف الفرتة من وساكا باليابان أ)أستاذ مشارك زائر( لجامعو  مهمة علميو -3  
 

م  . 4/6/2008م حىت  2/4/2008يف الفرتة من )أستاذ زائر( لجامعو توياما باليابان  مهمة علميو -4  
م  23/9/2009م حىت  17/7/2009 يف الفرتة من)أستاذ زائر( لجامعو توياما باليابان  مهمة علميو -5  
م . 21/9/2010م حىت  17/7/2010يف الفرتة من )أستاذ زائر( لجامعو توياما باليابان  مهمة علميو -6  
يف الفرتة من الواليات المتحدة األمريكية  –فيرجينيا -ة نيوبورت نيوز)أستاذ زائر( لجامع مهمة علميو -7

 .م 10/1/2016م حىت  24/12/2015
 
 :جزاءاتال *

 لم يوقع على سيادتة أي جزاءات.
 

 
 

 املختص                  إدارة شئون هيئة التدريس                             
 يعتمد،،،،                                                         

 قائم بعمل عميد الكلية                                                                       
 

   د المغربيأ.د. المغربي محم                                                                       
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 هللا الرحوي الرحين بسن

 الخاصة واإلًجازات  و التطبيقية العلوية و ةوييعلتال باألًشطة يتفصيل بياى

 ي   المغرب محمد يالمغرب/  لدكتورألستاذ ابا

 

  وجةتث عمىيةت وخصةةةت يفة -بعد الخعييً في درجةت وةدر  – بحزا   وعشزوي سخت ٌشز حه  -1

 رترةتو  رترةت ببحةاد فزد ةتوٍهةا  -وحطبيقاحهةاالىىاد وعمةىن الٍاٌىالجىاود وعمىن وجال عمىن في 

 وشخزك وع آخز ً . بحزا  عشزوي و

ت بيةوةةز العز جىهىر ةتاليابةاي والبزحغةال وىلٍةدا وبدوليةت بللىاٌيةا وفى وؤحىزاث  الىشاركت -2

 .اثالىؤحىز ي هذَت الىزىزة فقشبحذ والىٍا بإلقاءالىشاركت  حيذ كاٌج وعظه

بطريقــة متريــة ألكاســيد النانو بطريقــة المحلــول الجديدة،وا الرقيقــةاألغشــية  تحضــير" ي  مشــرو  فــ المشــاركة -3

   .اإللكترونيو الحديثو توياما باليابان،واستخدامها في تصنيع األجهزه جامعةب "الترسيب الكيميائي من البخار

مـا( و استضـافة تويا جامعـة –أوسـاكا جامعـة ) فـى عـدة مشـاريع بحثيـة التعاون مـع بعـا الجامعـات اليابانيـة -4

 .أكثر من ذي مرة  ستاذ مشارك وأستاذ  زائر(الجامعات )أ سيادتة من قبل ىذة

س و ريلو لمســتوا البكــا وعلــوم المــواد وعلــوم النــانو فــى يبيعــة الجوامــد الخاصــةبتــدريس المقــررات  القيــام -5

 . وجامعة أسيوط وجامعة األزىر بأسيوط واألسكندرية بجامعة دمنهور والدراسات العليا

أثنـــاء عمـــل وكـــيال للكليـــة لشـــئون التعلـــيم - جامعـــة دمنهـــور–م تنظـــيم ملتقـــى التوظيـــل األول بكليـــة العلـــو  -9

ــة نفقــات،أمــن المــوارد الذاتيــة دون تحميــل الجامعــة وذلــ   -والطــالب  ومــانتع عنــة مــن التعــاون مــع بعــا  ي

 .بالعامرية اوياتمكات مثل ساذرالند وشركة البتروكير الش

 .  فى مجال التخصص بإنشاء تجارب متطورة الطالبيةفى تحديث المعامل  المشاركة -7

 .في إنشاء معمل أبحاث بقسم الفيزياء بكلية العلوم بدمنهور المساىمة -8
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  8030-8009& 8009 -8008ية المنبثقة من مجلس الكلية  مقررلجنة العالقات الثقاف -9

 .ورئيس لجنة شئون الطالب 8009 -8008و كذا رائد اللجنة الثقافية 

    الثانوية وكذل   المرحلةبرنامع رفع المستوا لمعلمى  الفيزياء فىات مقرر  تدريس -30 

 . بجامعة أسيوط االبتدائيةفى برنامع التأىيل التربوا لمعلمى المرحلة  المشاركة       

، ونـدوات التثقيـل الـذاتي  بالقسـمتعقـد  التى (Seminars)  العلميةاإليجابية فى الندوات  المشاركة -33

 .امعة أسيوطللطالب في علوم النانو بج

ـــد مـــن -38 ـــة مثـــل:  محكـــم أبحـــاث لعدي  Materials Characterizationالمجـــالت الدولي

Letters     

Cryst. Res. and Tech.       &Superlattices and Microstructures & .وغيرىا 

  ليـــــة العلـــــومالمشـــــاركة فـــــي ولـــــع مقتـــــرل الدراســـــات العليـــــا بالســـــاعات المعتمـــــدة لقســـــم الفيزيـــــاء بك -31

 جامعةأسيوط.

 المشاركة في عقد اتفاقية تعاون علمى  بين جامعة توياما باليابان وجامعة أسيوط بجمهورية مصرالعربية. -31

 . (ALEX NANO)عضو لجنة تجمع األسكندرية لعلوم النانو  – 35

أكتـــوبر 1 -3األســـكندرية–دللفيزيـــاء وعلـــوم المـــوامـــة للمـــؤتمر العربـــي الـــدولي الرابـــع اللجنة المنظعضـــو  -39

8038  

 .سكندريةاألالدراسات العليا والبحوث بجامعة محكم خارجي لبرنامع قسم علوم المواد بمعهد  -37

 جمهورية مصر العربية.–محكم خارجي لبرامع بحثية بجامعة ينطا  -38

ــة لدرجــة أســتاذ -39 ــال:) محكــم خــارجي للترقي ــ دكتور/ موســى عمــران (مث  ةبجامعــة البلقــاء  بالمملكــة ألردني

8031. 

واستضــافة الــدكتور حســين  )بجامعــة الملــ  عبــد العزيــز بالســعودية(عقــد اتفاقيــة مــع مركــز أبحــاث النانو -80

 ومدير المركز بجامعة المل  عبد العزيز بالمملكة االعربية السعودية. بأمريكا بشركة إنتل ينمكارم كبير مهندس

 . واإلشراف على عدد من الرسائل للدراسات العليا افتح قناة علمية مع جامعة كريستوفر نيوبورت بأمريك -83
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جلسات لجنة قطا  العلوم األساسية بالمجلس األعلى للجامعات نيابة عن  عدد منالمشاركة الفعالة في  -88

 السيد األستاذ الدكتور عميد الكلية ومحكما للعديد من البرامع التي عرلت على اللجنة.

بجامعــة  كليــة الهندســة   -امعهــد الدراســات العليــ :العليــا  ل الدراســاتســائمنــاقخ خــارجي للعديــد مــن ر  - 81

 .)مرفق أمثلة( األسكندرية

 .لبيئةالمياة وا تكنولوجيا مشرو  معملب الندواتالمشرف على  -81

  .المساىمة في ولع الخطة االستراتيجية والخطة البحثية للكلية -85

 .8030 -8009ام الجامعي عضو وحدة إدارة المشروعات بالجامعة في الع -89

 . "الطريق إلى ممرات التنمية"نشر مقال بجريدة الشروق للمساىمة بالرأي في القضايا القومية بعنوان  -87 

 مراجع بمركز أبحاث النانو بجامعة المل  عبد العزيز بالمملكة االعربية السعودية. -88

مثـل : اإلدارة الجامعيـة والجوانـب القانونيـة  حضور العديد من دورات رفع قـدرات أعضـاء ىيئـة التـدريس -89

 ... .    .وغيرىا )مرفق (بالجامعات 

وجامعــة  8035و  8031ئــة تــدريس  أعــوام يألكثــر مــن عضــو ى محكــم خــارجي للترقيــة لدرجــة أســتاذ -10

 بالعراق. وجامعة بغدادالتكنولوجية  بالجامعة اء وجامعة مؤتة باألردن وقالبل

 والبرامع الدراسية بالكلية.ل للطالب في بداية العام الدراسي لتوليح نظام الدراسة عقد ندوات استقبا -13

 .8039عضو اللجنة العلمية لمحافظ البحيرة منذ  -18

 .8039كار والذي عقد بالمكتبة العامة بدمنهورأبربل تباألول لالبدا  وااللمؤتمر ل العلميةاللجنة  عضو -11

 .8035-8038بثقة من مجلس الكلية مقرر لجنة شئون الطالب المن-11

 .8035-8038عضو لجنة شئون الطالب المنبثقة من مجلس الجامعة -15

-8035المنبثقــة مــن مجلــس الكليــة  مقــرر لجنــة شــئون الدراســات العليــا والبحــوث والعالقــات الثقافيــة-19

8038 . 

-8038مــن مجلــس الجامعــة عضــو لجنــة شــئون الدراســات العليــا والبحــوث والعالقــات الثقافيةالمنبثقــة -17

8035. 
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األول لالبــدا  واالبتكــار والــذي عقــد بالمكتبــة لمؤتمر لقــاء محالــرة عــن "البحــث العلمــي واالبتكــار" بــاإ-18

 .8039العامة بدمنهورأبربل 

 8037نوفمبر فى والذي عقد بدمنهور   "الطاقةالمياة و لمؤتمر نقابة العلميين " العلميةاللجنة عضو  -19

 .8037كار والذي عقد بالمكتبة العامة بدمنهورأبربل تبالثاني لالبدا  وااللمؤتمر لالعلمية ة اللجنعضو  -10

الثـاني لالبـدا  واالبتكـار والـذي عقـد بالمكتبـة لمؤتمر إلقاء محالرة عن "معوقـات اإلبـدا  واالبتكـار" بـا -13

 .8039العامة بدمنهورأبربل 

 

اء ىيئـة التـدريس تحـت عنوان:"تصـنيل الجامعـات: المعـايير إلقاء محالـرة بكليـة الصـيدلة للسـادة أعضـ -13

 .8037مارس 35والمتطلبات" بتاريخ 

الثـاني لالبـدا  واالبتكـار والـذي عقـد بالمكتبـة لمؤتمر لقاء محالرة عن "معوقـات االبـدا  واالبتكـار" بـاإ -18

 .8037العامة بدمنهورأبربل 

ة " بمعرض الكتاب  والذي عقد بالمكتبة العامة بدمنهورأبريل لقاء محالرة عن "التجربة اليابانية والكوريإ -11

8038. 

عضو لجنة قطا  العلوم األساسية المنبثقة من المجلس األعلى للجامعات والمشاركة فـى تحكـيم العديـد  -11

 من البرامع التى تعرض على اللجنة إلقرار ألئحتها.

 ايا القومية بعنوان "الطريق إلى ممرات التنمية" .نشر مقال بجريدة الشروق للمساىمة بالرأي في القض -15

إلقــاء محالــرة بجامعــة أســيوط فــى مــؤتمر :البحــث العلمــي فــى األلفيــة الثالثــة بعنــوان "نحــو منــا  بحثــي  -19

 .8003صحيح" فى 
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Professorships:        1) Guest Scientist (Visiting Professor); The Graduate School of      

                                                            Science and Technology VBL, Toyama     

                                                            University, Japan:    

                                                            From:   July- Sept. 2009 

&From:    4 April-30 May 2008, and 

                                                           &From:     28 April 2003 to 31 Agust 2003   

                                                          & From :     1
st
 Sept   2002 to 31 Dec 2002.    

                          For: Syntheisize of fabrication of nano sensors and thin films for   

                                  industrial applications.    .    

                                  2) Visiting Associate Professor at “The Nanoscience   

                                                           & Nanotechnology center”,  ISIR, Osaka   

                                                          University, Japan   from March 2005 to March   

                                                           2006. 

 

 

International Conferences and Missions of 
Prof. Dr.  E.M. El-Maghraby 

  Professor,  Physics Department, Faculty of Science, Damanhour University, Egypt 

 

International Conferences: 

 
                                                1- The Third Arab International Conference on   

                                                    Materials Science,Alexandria, Egypt,26-30 Sept.1992 

                                                2- 2
nd

 Asia Symposium on Condensed Matter 

                                                    Photophysics, Nara, Japan, 1-2 Nov (1996) 

                                                3- The 19
th

 International Conference on Defects in 

                                                     Semiconductors (ICDS-19), University de Averio,  

Portugal, 20-25 July (1997).   

                                                4- Asia Symposium on Point Defects in  

                                                     Semiconductors (ASPDS) Osaka, Japan, (1998). 

                                                5- 2
nd

 International Spring School on Current 

                                                    Activities in Materials Science, Assiut, Egypt,  22-26  

                                                    April 2000 . 

                                                6- Assiut University Conference on Graduate Studies  

                                                     and Research in the third Millennium, Assiut, 4-5  
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                                                     April 2000. 

                                                7- The 21
th

- International Conference on Defects in 

                                                     Semiconductors (ICDS- 21), Giessen, Germany    

                                                      16-20 July 2001. 

                                                8- Fiber Optics Seminar,Academy of Scientific  

Research and Technology,Cairo, 13-15 April 

(2002) 

                                                9- The 4
th

 Japan-Polish meeting on Materials      

Anaylsis “Nano-Technology for fabrication of   

hybrid materials”, 6-8 Nov. 2002, Toyama , Japan.  

                                               10- The fourth International Conference on Solid State    

                                                        Crystals, 16-20 May 2004, Zakopane, Poland. 

                                                11- Second Arab-International Conference on         

                                                         Materials Science and Physics 27-29 Oct 2007    

                                                          Alexandria Egypt. 

                                                12. The 9
th

 iInternational conference on Atomically       

                                                          controlled surfaces, Interfaces and       

                                                           Nanostructures, 10-15 Nov 2007 Tokyo       

                                                            University ,Japan. 

 
 

 

 

Missions: 
                                                       1) Guest Scientist at The Graduate School of         
                                                         Science and Technology, VBL,Toyama    

                                                                  University  Japan,10 July – 12 Sept 2009. 

 

2) Guest Scientist at The Graduate School of         

                                                         Science and Technology, VBL,Toyama    

                                                                 University  Japan,2 May – 26 June 2008.  

 

3) Visiting Associate Professor at the Nanoscience and 

Nanotechnology Center: Institute of Scientific 

and industrial Research, Osaka University, 

Japan, March –July 2005. 

                                                        For:  Research on”Nano-rods wide gap semico  
                                                                       nductors for Spintronics applications”.     

     

 

4) Guest Scientist at The Graduate School of   

                                                             Science and Technology, Toyama University    

                                                             Japan, September – December 2002.         

                                      5) Guest Scientist at The Graduate School of         

                                                       Science and Technology, Toyama University   

                                                        Japan, April – Agust 2003.                                 

                                        For :  Development of Electonric Devices Using Ultra Thin       

                                                  Films Formed by a New Liquid Phase Method. 
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                  جاهعـة دهٌهىر                                                       ـــــة العــــلـىميكـلـ

  Faculty of Science                                              Damanhour University 

                  
  
 

List of Publications of   

Prof. Dr. E. M. El-Maghraby 
   

1) Superconductivity and mechanical properties of SmBa2Cu3O72d 

            added with nano-crystalline ZnFe2O4,W. Abdeen,A. El Tahan,R. Awad,A. I.      
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 المناصب اإلدارية التى شغلها 
 األستاذ الدكتور/ المغربي محمد المغربي
جامعة دمنهور-األستاذ بكليةالعلوم القائم بعمل عميد كلية العلوم  

 
 

 

 ةجامعة األسكندري -بدمنهور رئيس قسم الفيزياء بكلية العلوم قائما بعمل  -3
.8030أكتوبر 81  حتى 8008فمبر نو  31من   

 
 81من  جامعه  دمنهور – رئيس قسم الفيزياء بكلية العلوم قائما بعمل  -8

. 8038مارس  89 حتى8009 أكتوبر  
 

 87جامعة دمنهور من  -وكيل كلية العلوم لشئون التعليم و الطالب  -1
م.8035مارس  87حتى  8038مارس  

 
 87جامعة دمنهور من  -ات العليا والبحوثوكيل كلية العلوم لشئون الدراس  -1

.م8038مارس  87حتى  8035مارس  
 
م حتى اآلن.8037نوفمبر  3جامعة دمنهور من  -قائم بعمل عميد كلية العلوم -5   
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