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 دمنهورجامعة   -رئيس قسم الكيمياء بكلية العلوم قائم بعمل استاذ مساعد في قسم الكيمياء و  :الوظيفة الحالية

 1967أكتوبر  1: الميالد تاريخ
 متزوج و يعول طفلتين: الحالة االجتماعية

 مسلم:  الديانة
 .اإلسكندرية -ميامي -المتفرع من شارع خالد بن الوليد  56شارع   79   : عنوان المنزل و المراسالت

 .جامعة االسكندرية - قسم الكيمياء بكلية العلوم بدمنهور: عنوان العمل
 : لمية التي تم الحصول عليهاالدرجات الجامعية الع

 من كلية العلوم جامعة اإلسكندرية. 1989بكالوريوس العلوم في الكيمياء بتقدير جيد جدا مع مرتبة الشرف سنة  .1

 من كلية العلوم جامعة اإلسكندرية. 1996ماجستير العلوم في الكيمياء سنة  .2

 عنوان الرسالة:
Studies on some ligands containing nitrogen, oxygen and sulphur donors and their metal complexes 

 من كلية العلوم جامعة اإلسكندرية بالتعاون مع كلية العلوم والفنون   2001دكتوراه فلسفة العلوم في الكيمياء سنة  .3

 .ةالواليات المتحدة األمريكي -بوسطن –بجامعة نورث أيسترن 

 عنوان الرسالة:
Studies of the thermodynamics of tight metal binding by solid humic acids 

 :الوظائف التي تم شغلها

 1996 -1990جامعة اإلسكندرية  -قسم الطبيعة و الكيمياء بكلية التربية بدمنهور -معيد  .1

 2002 -1996جامعة اإلسكندرية  -قسم الطبيعة و الكيمياء بكلية التربية بدمنهور -مدرس مساعد  .2

   2007 -2002جامعة اإلسكندرية  -عة و الكيمياء بكلية التربية بدمنهورقسم الطبي -مدرس  .3

 اآلن -2007 جامعة االسكندرية - بكلية العلوم بدمنهور استاذ مساعد في قسم الكيمياء .4

  9/2/2008اعتبارا من  جامعة االسكندرية - رئيس قسم الكيمياء بكلية العلوم بدمنهورقائم بعمل  .5
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 : وظائف تم الندب إليها
 . 1993 -1990جامعة اإلسكندرية  -قسم الطبيعة و الكيمياء بكلية التربية  -معيد  .1

 . 1993  -1990جامعة اإلسكندرية  -قسم الكيمياء بكلية العلوم  -معيد  .2

 . 1993 -1990جامعة اإلسكندرية  -قسم الكيمياء بكلية العلوم للتدريس لطلبة طب األسنان و طلبة الصيدلة -معيد  .3

 1992 -1991جامعة اإلسكندرية  -تربية النوعية للتدريس لطلبة قسم االقتصاد المنزلي  كلية ال -معيد  .4
 : تم الحصول عليه منح وجوائز وشهادات تقدير

الحصول علي بعثة علمية من الحكومة المصرية إلى الواليات المتحدة األمريكية  للدراسة و إجراء كل البحوث الخاصة برسالة الدكتوراه  .1
1998-2001 . 

المنعقدد فدي مديندة تولدوز بفرنسدا سدنة  IHSS 10حصول علي تمويل من السفارة المصرية بالواليات المتحددة األمريكيدة  لحردور مد تمر ال .2
2000. 

بجامعددة نددورث أيسددترن بالواليددات المتحدددة  Barnett Instituteمددن معهددد  Ernst Giesen Travel Grantالحصددول علددي جددائزة  .3
 .1999سنة  ةاألمريكي

 –بجامعة ندورث أيسدترن   PHI BETA DELTA Honor Society for International Scholarsعلي جائزة وعروية الحصول  .4
 .2000سنة  ةبالواليات المتحدة األمريكي -بوسطن 

 .9/3/2003 السنوي  العلمييوم التفوق  في العلميميدالية التفوق  لكشهادة تقدير من كلية التربية بدمنهور وكذ على الحصول .5

حصول علي منحة من مشروع تطوير كليات التربية بجمهورية مصر العربية الممول من قبل االتحاد األوربي للدراسة والحصول علييي ال .6

 .2004و المعتمدة من منظمة اليونسكو سنة  ICDLالرخصة الدولية لقيادة الكومبيوتر 

 دريس والقيادات بجامعة األسكندرية.حرور الدورات والحصول علي شهادة من مركز تنمية قدرات أعراء هيئة الت .7

 : خبرات جامعية
 (. 2004النظرية والعملية )سنة الكيمياء تقديم تصور عن مقررات و االشتراك في مشروع تطوير كليات التربية  .1

 دورة " اعداد مشروع بحثي " .2

 دورة " اعداد كتابة البحوث ونشرها دوليا " .3

 دورة " تصميم المقرر " .4

 " " مهارات العرض الفعال .5

 دورة " اتخاذ القرار و حل المشكالت "  .6

 دورة " مهارات االتصال الفعال "   .7

 دورة " أخالقيات و آداب المهنة "  .8

 دورة " مهارات التفكير " .9

 دورة " اتجاهات حديثة في التدريس  .10

 :مؤتمرات علمية تم حضورها

 . 1999سنة  ةالواليات المتحدة األمريكيبوسطن ب - Greater New England Physical Chemistry Poster Session مؤتمر .1

الواليات المتحدة  -بوسطن  -كلية العلوم والفنون بجامعة نورث أيسترن  - Humic Substances Seminar III تنظيم مؤتمر .2

 . 1999سنة  ةاألمريكي

الواليات المتحدة   -بوسطن  -كلية العلوم والفنون بجامعة نورث أيسترن  - Humic Substances Seminar IV تنظيم م تمر .3
 . 2000سنة  ةاألمريكي

فرنسا سنة   -مدينة تولوز - International Meeting of the International Humic Substances Society  th10م تمر  .4
2000 . 
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الواليات المتحدة  - Delawareمدينة  -  the 33 rd ACS Middle Atlantic Regional Meeting (MARM)م تمر  .5
 . 2000سنة  ةاألمريكي

  - Connecticutمدينة  -  the Northeast Regional Meeting of the American Chemical Society (NERM)م تمر  .6
 . 2000سنة  ةالواليات المتحدة األمريكي

مجمع مبارك  مارس 7-5 والسياحة" األثريةومستقبل التنمية  الحراري  و التاريخيالدور   –األول "البحيرة عبر العصور  البحيرة م تمر .7
 . 2003دمنهور مصر  – الثقافي

 2004ديسمبر  22ورشة عمل في "استراتجية جودة التعليم و التعليم الذاتي للم سسات التعليمية" المنعقدة بكلية التربية بدمنهور في  .8

 2005يوليو  16كلية التربية باالسكندرية في  -ورشة عمل في "اللجنة القومية لتطوير كليات التربية"  .9

 تمر السنوي الرابع و العشرون الذي تنظمه الجمعية المصرية لتاكل الفلزات و حمايتها تحت عنوان "مشاكل التآكل في الصناعة"  م .10
 . 2005ديسمبر  8-5البحر األحمر في الفترة من   –المنعقد في فندق ليروا بمدينة الغردقة 

 : العضوية في الجمعيات العلمية
الواليات المتحدة  -جامعة نورث أيسترن  -  PHI BETA DELTA Honor Society for International Scholarsجمعية  .8

 . 2000سنة  ةاألمريكي

 . 1999سنة   - IHSS (International Humic Substances Society)جمعية  .9

 . 2004الجمعية المصرية لرعاية البحث العلمي سنة  .10

 الجمعية المصرية لتآكل الفلزات و حمايتها .11

 .جامعة األسكندرية -بكلية التربية بدمنهور المخاطروالسالمة من لجنة الصيانة  .12

 .جامعة األسكندرية -بكلية التربية بدمنهوراألجهزة و المختبرات العلمية لجنة أمين  .13

 : بحوث منشورة في مجالت علمية
1. Mohamed A. Khalifa, Medhat A. Shaker, Solvatochromic behaviour of the electronic spectra of some 

o-Phenylene derivatives, Alex. J. Pharm. Sci., 9 (1995): 159-161. 

2. Elham A. Ghabbour, Medhat Shaker, Ahmed El-Toukhy, Ismail M. Abid, Geoffrey Davies, 

Thermodynamics of metal cation binding by a solid soil-derived humic acid: Binding of Fe(III), Pb(II), 

and Cu(II), Chemosphere, 63 (2006): 477-483. 

3. Elham A. Ghabbour, Medhat Shaker, Ahmed El-Toukhy, Ismail M. Abid, Geoffrey Davies, 

Thermodynamics of metal cation binding by a solid soil derived humic acid. 2. Binding of Mn(II), 

Co  ً (NH3)6aq
3+ and Hg(II), Chemosphere, 64 (2006): 826-833. 

4. Mamdouh S. Masoud, Alaa. E. Ali, Medhat A. Shaker and Mohamed Abdul Ghani, Solvatochromic 

behavior of the electronic absorption spectra of some azo derivatives of amino pyridines, 

Spectrochimica Acta, 60 A (2004): 3155-3159. 

5. Mamdouh S. Masoud, Alaa. E. Ali, Medhat A. Shaker and Mohamed Abdul Ghani, Solvent and 

substituent effects on spectroscopical changes of some diazoaminobenzene derivatives, Spectrochimica 

Acta, 61 A (2005): 3102-3107.  

6. Mamdouh S. Masoud, Medhat A. Shaker and Alaa E. Ali, Dielectric spectroscopy of some 

heteronuclear amino alcohol complexes,  Spectrochimica Acta, 65 A (2006): 127-132.  

7. Medhat A. Shaker, Thermodynamic profile of some heavy metal ions adsorption onto biomaterial 

surfaces, Am. J. Applied Sci., 4 (2007): 605-612. 

8. Medhat A. Shaker and Hany M. Huessien, Heavy metal adsorption by non-living biomass, Chemistry 

and Ecology, 21 (2005): 303-311. 

9. Medhat A. Shaker and Hanaa H. Abdel-Rahman, Corrosion of copper metal in presence of binary 

mixtures, Am. J. Applied Sci., 4 (2007): 554-564. 

10. Mamdouh S. Masoud, Taher S. Kassem, Medhat A. Shaker and Alaa E. Ali, Studies on transition 

metal murexide complexes, J. Therm. Anal. Cal., 84 (2006): 549-555. 
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11. Adel S. Orabi, Adel El Marghany, Medhat A. Shaker and Alaa E. Ali, Spectrophotometeric 

determination of Fe(III), Cu(II) and UO2(II) ions by a new analytical reagent derived from condensation 

of monoethanolamine and acetyl acetone, Bull. Chem. Technol. Macedonia, 24 (2005): 11-19. 

12. Hany M. Huessien, Alaa E. Ali and Medhat A. Shaker, Continuous combined biological-chemical 

treatment of tannery wastewater, Bull. Chem. Technol. Macedonia, 26 (1) 2007. 

13. Hany M. Huessien, Medhat A. Shaker and Alaa E. Ali, Site occupation in the biosorption of some 

heavy metal cations by non-living biomass, N. Egypt. J. Microbiol., 7 (2004): 151-160. 

14. Medhat A. Shaker, Hanaa H. Abdel-Rahman, Corrosion of copper plates in presence of binary 

mixtures, The 24th Annual Conference Corrosion Problems in Industry, Les Rois Hotel, Hurgada, 

Egypt, 5–8 Dec. 2005. 

  :في مؤتمرات عالمية نشر
1. Medhat A. Shaker, Elham A. Ghabbour, Geoffrey Davies, Ahmed A. El Toukhy and Ismail M. Abid, 

Linear correlations of enthalpies and entropies of metal binding by solid humic acids, in the 33 rd 

Middle Atlantic Regional Meeting (MARM) of the American Chemical Society, Delaware, USA (2000). 

2. Medhat A. Shaker, Elham A. Ghabbour, Geoffrey Davies, Ahmed A. El Toukhy and Ismail M. Abid, 

Metal binding by solid humic acids, in the NorthEast Regional Meeting (NERM) of the American 

Chemical Society, Connecticut, USA (2000). 

3. Medhat A. Shaker, Elham A. Ghabbour, Geoffrey Davies, Ahmed A. El Toukhy and Ismail M. Abid, 

Thermodynamics of metal binding by solid humic acids, in the Third International Symposium of the 

Working Group ISMOM of the International Union of Soil Sciences, Interactions of Soil Minerals with 

Organic Components and Microorganisms, Naples, Italy (2000). 

4. Medhat A. Shaker, Elham A. Ghabbour, Geoffrey Davies, Ahmed A. El Toukhy and Ismail M. Abid, 

Thermodynamics of metal binding by solid humic acids. Implications for Soil Processes, in the 10th 

Biennial conference of the International Humic Substances Society (IHSS 10), Toulouse France (2000). 

5. Medhat A. Shaker, Elham A. Ghabbour, Geoffrey Davies, Ahmed A. El Toukhy and Ismail M. Abid, 

Temperature Independent site occupation in the tight Binding of Iron (III) by a Soil Derived Humic 

Acids, in the 10th Biennial conference of the International Humic Substances Society (IHSS 10), 

Toulouse France (2000). 

6. Medhat A. Shaker, Elham A. Ghabbour, Geoffrey Davies, Ahmed A. El Toukhy and Ismail M. Abid, 

Metal binding by solid humic acids is free-Energy Buffered, in the 10th Biennial conference of the 

International Humic Substances Society (IHSS 10), Toulouse France (2000). 

7. Medhat A. Shaker, Ahmed A. Hasanein, Mohamed A. Khalifa and Ismail. Abid, Solvatochromic 

Behaviour of the Electronic Absorption Spectra of Some o-Phenylene and Nucleic Acid Derivatives, in 

the Greater New England Physical Chemistry Symposium, Northeastern University, Boston USA 

(1999). 

8. Medhat A. Shaker, Hanaa H. Abdel-Rahman, Corrosion of copper plates in presence of binary 

mixtures, The 24th Annual Conference Corrosion Problems in Industry, Les Rois Hotel, Hurgada, 

Egypt, 5 – 8 December (2005). 

 :مهارات في الحاسب اآللي
   2004سنة  ICDL رحصول علي الرخصة الدولية لقيادة الكومبيوتال .1

 البرامج التطبيقية في مجال الكيمياء النظرية.الحاسب اآللي و  برامج معو  رالتعامل مع أجهزة الكومبيوت .2


