
 

 

 

     

         

            

 بيان بالتاريخ العلمي و الوظيفي 

     هالعسال جيهان شعبان محمد   /الدكتور   ةالخاص بالسيد
    الكيمياء   بقسم المدرس  

 

    هجيهان شعبان محمد العسال  /   د   -االسم:

   الكيمياء  بقسممدرس  الوظيفة  /  
 البحيرة  - م  16/8/1981  الميالد /وجهة تاريخ 

 

 -المؤهالت العلمية  :

 م  2002كلية التربية  دفعة  من والكيمياء والتربية في الطبيعة  العلوم بكالوريوس في  •

الكيمياء تخصص ) شعبة الكيمياء غير العضوية الفيزيائية من كلية العلوم جامعة االسكنرية والمعنمدة  في العلوم درجة الماجستير في  •

 م   2011/    3/ 29من  مجلس الجامعة في  

 دمنهور من كلية العلوم جامعة  الكيمياء تخصثص الكيمياء الالعضويةمن قسم العلوم الفلسقة في في  دكتوراة  درجة   •

   م22/4/2015في   

   -التدرج الوظيفي:  :  

     م  23/8/2003في  فرع دمنهور  التربية جامعة اإلسكندرية   ةمعيد بقسم الكيمياء بكلي •

 م  2007/    8/    14 معيد بقسم الكيمياء بكلية العلوم  جامعة اإلسكندرية فرع دمنهور  في   •

 م  2011/  5/   4 دمنهور في   بقسم الكيمياء بكلية العلوم  جامعة  مدرس مساعد  •

 م  2015/  5/  27 دمنهور في    بكلية العلوم  جامعة تخصص الكيمياء  الالعضوية  بقسم الكيمياء مدرس  •

 ال يوجد      -:  ألجازات ا •

 ال يوجد           - اإلعارات    •

 اليوجد           -: الجزاءات        

 وذلك لتقديمه إلي من يهمه األمر وذلك دون أدني مسئولية علي الكلية  •

القائم بعمل  عميد                                        شئون هيئه التدريس             رئيس قسم الشئون اإلدارية
 الكلية

 

                                                                                                               
 د / المغربي محمد المغربي0ا

  

 

 

 

  مجمع الكليات بدمنهور  –الجمهورية شارع 

 

  مجمع الكليات بدمنهور  –الجمهورية شارع 

 

  مجمع الكليات بدمنهور  –الجمهورية شارع 

 كلية العلوم 
   دمنهورجامعة 

Faculty of Science   University of Damanhour  
 



 

 

 

                                                                 
 

 بيان بالتاريخ الوظيفي

 الخاص بالسيدة الدكتور  /  هند أحمد إبراهيم  حسين  

 المدرس  بقسم الجيولوجيا 

 هند أحمد إبراهيم  حسين  د  / االسم  

 الوظيفة  /  مدرس بقسم الجيولوجيا  

   م1985-4-9 /تاريخ الميالد 

 الغربية  –جهة الميالد / كفر الزيات 

                  

 -التدرج الوظيفي:               

 م  2009-6-21جامعة اإلسكندرية فرع دمنهور بتاريخ   -كلية العلوم –عين سيادتها فى وظيفة معيد بقسم الجيولوجيا  •

 

 م  2012-10-30كلية العلوم جامعة دمنهور اعتبار ا من  –عين سيادتها فى وظيفة مدرس  مساعد  بقسم الجيولوجيا  •

 

  م وحتى تاريخه2017-6-17بقسم الجيولوجيا كلية العلوم  جامعة دمنهور اعتبار ا من  عين سيادتها فى وظيفة مدرس  •

 

 وقد أعطيت لسيادتها هذه اإلفادة بناء علي طلبها لتقديمها إلي من يهمه األمر وذلك دون أدني مسئولية   •

 

 علي الكلية. 
•  
•  

 لكلية ا  أمين                  شئون هيئة التدريس                                        
 

 رئيس القسم: ا. أحمد عطية       
 أ/ محمد حسن أبو الفتوح                                                                                              

 م 2019-3-24تحريرا في        
 

 

  :(045)3293011تيلفاكس      مجمع الكليات بدمنهور  –الجمهورية 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 :  الحالة العلمية لسيادتة
حصل سيادتة على درجة البكالوريوس فى العلوم والتربية من كلية التربية جامعه  -

 بتقدير عام ممتازمع مرتبة الشرف.  2004االسكندرية فرع دمنهور في 

حصل سيادتة على درجة الماجستير فى العلوم تخصص الفيزياء النظرية من جامعه  -
 االسكندريه في

28-8-2012. 

وراه الفلسفة في العلوم في الفيزياء شعبة فيزياء الجوامد حصل سيادته على درجة دكت  -
  2018-2-26والمعتمدة من مجلس الجامعة بتاريخ 

 

 : الحالة الوظيفية لسيادتة
 
عين سيادته فى وظيفة معيد بقسم الطبيعة و الكيمياء  بكلية التربية جامعة االسكندرية  -

 2005-9-21فى 

ور فرع االسكندرية الي مثل وظيفته بكلية العلوم تم نقل سيادته من كلية التربية بدمنه -
  2007-8-26جامعة االسكندرية اعتبارا من تاريخ  -فرع دمنهور 

عين سيادته بوظيفه مدرس مساعد بكليه العلوم فرع دمنهور جامعه االسكندريه  -
 اعتبارا من

 17 -10-2012 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
  :(045)3293011تيلفاكس       مجمع الكليات بدمنهور  –لعنوان ش الجمهورية ا

     -     

 

    -     

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الخاص بالسيد / إلهامى على عبد العزيز ترابيس بيان الحالة الوظيفية    

 

  ةدمنهور البحير –م 1974-5-2الميالد / وجهة تاريخ 

 الوظيفة/ أستاذ بقسم الجيولوجيا بكلية العلوم جامعة دمنهور   

 

  -:الحالة العلمية لسيادته
كلية العلوم بسوهاج جامعة جنوب الوادي دور مايو  شعبة الجيولوجيابكالوريوس في العلوم  -

 بتقدير عام جيد جدا  1997

-1-22درجه الماجستير في جيوفيزياء تطبيقية كلية العلوم بسوهاج في  جامعة جنوب الوادي  -

2002 

تسكوبا اليابان  –دبلومة فى هندسة الزالزل بالمعهد الدولى للسيزمولوجى وهندسة الزالزل  -

   2004يوليو 

جه الدكتوراه في الفلسفة في العلوم جيوفيزياء تطبيقية كلية العلوم بسوهاج جامعة جنوب الوادي در -

   م2005-10-24في 

 -:الحالة الوظيفية لسيادته  

كلية العلوم بسوهاج جامعة جنوب الوادي  –عين سيادته فى وظيفة معيد بقسم الجيولوجيا - -

   2002/ 3/ 31حتى 1998/ 6/ 2

جامعة   –كلية العلوم بسوهاج   –مدرس  مساعد  بقسم الجيولوجيا  عين سيادته فى وظيفة -

   2005/ 27/11حنى  2002-4-1جنوب الوادي اعتبار ا من 

عين سيادته فى وظيفة مدرس بقسم الجيولوجيا كلية العلوم  بسوهاج  جامعة جنوب الوادي  -

   2007/ 9/10وحتى   2005/ 28/11اعتبارا من 

عزيز ترابيس المدرس بقسم الجيولوجيا بكلية العلوم جامعة نقل السيد / الهامى على عبد ال -

سوهاج إلى مثل وظيفته بكلية العلوم فرع دمنهور جامعة اإلسكندرية وعلى درجة خالية 

 )تاريخ استالم العمل ( 10/2007/ 1اعتبارا من 

اعتبارا من   اإلسكندريةمدرس بقسم الجيولوجيا بكلية العلوم فرع دمنهور جامعة  -

 2010/ 10/ 25حتى  10/2007/ 1

حتى  10/2010/ 26مدرس بقسم الجيولوجيا بكلية العلوم جامعة دمنهور اعتبارا من  -

27/4/2012  

 حني تاريخه أستاذ مساعد  2012-4-28سيادته حصل علي لقب علمي بوظيفة أستاذ مساعد  -



 

 

 

د 0موافقة السيد ا 2012-6-3قيام سيادته بأعمال رئاسة مجلس ذات القسم بالكلية اعتبارا من  -

   10/12/2013رئيس الجامعة  لمدة عام حتى  /

موافقة السيد   2015-7 -30قيام سيادته بأعمال رئاسة مجلس ذات القسم بالكلية اعتبارا من   -

 عام لمدة عام  الجامعة لمدةد / رئيس 0ا

السيد  موافقة 2016-12-20قيام سيادته بأعمال رئاسة مجلس ذات القسم بالكلية اعتبارا من  -

 عام  الجامعة لمدةد / رئيس 0ا

 م حتي تاريخه  2017-7-26اعتبارا من أستاذ بقسم الجيولوجيا  -

 م لمده شهرين  2018-1-31قيام سيادته بأعمال رئاسة مجلس ذات القسم بالكلية اعتبارا من  -

 م لمده شهرين  2018-4-18قيام سيادته بأعمال رئاسة مجلس ذات القسم بالكلية اعتبارا من  -

م لمده   2018-7-26ارا من تجديد قيام سيادته بأعمال رئاسة مجلس ذات القسم بالكلية اعتب -

 شهرين   

 -ييانات أخري :

 ال  يوجد  -الجزاءات :  -

      ال يوجد -االعارات :  -

 

 عميد الكلية                            شئون هيئه التدريس                           رئيس القسم

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بيان بالدورات التدريبية والمنح  -

دورة تدريبية لمدة سبع شهور بالمعهد الدولي للسيزمولوجيا وهندسة  -
  2003تسكبا اليابان  –الزالزل 



 

 

 

شهور للحصول على دبلومه فى السيزمولوجى   3دراسة تكميلية لمدة  -
  2004بمعهد ابحاث الزالزل بجامعة طوكيو اليابان 

يفان  دورة تدريبية على المخاطر الزلزالية وطرق الحد منها جامعة ار -
 2004أرمينيا 

شهور لدراسة طرق الحد من المخاطر الزلزالية بالمعهد الدولى   3منحة  -
  2007للسيزمولوجيا وهندسة الزالزل تسكوبا اليابان 

دورة تدريبية لمدرة شهرين عن مالحظة الزالزل الدولية بالمعهد الدولي   -
  2010للسيزمولوجيا وهندسة الزالزل تسكوبا اليابان 

 الخارجية و الداخليه المؤتمرات   -

 .2016 اسبانيا – برشلونه  ICE2016 الدويل AAPG  /SEG مؤمتر •

 .2016 البحرين املنامه – الدويل  GEO2016 مؤمتر •

 .2016 االسكندرية جامعة ، القاحلة املناطق لبيئة الثالث الدويل املؤمتر •

 .2013 االمريكيه املتحده الوالايت – بدنفر GSA لـــ السنوي الدويل املؤمتر •

 .2011 االمريكيه املتحده الوالايت – مينسوات GSA لـــ السنوي الدويل املؤمتر •

 .2011 املانيا – ميونخ  – الدويل Fragile Earth مؤمتر •

 .2010 دمنهور - مبارك مكتبة  املياه عن األول الدويل امللتقي •

 .2009 اجملر  -شوبرون -   IAGA لـــ  عشر احلادي  الدويل املؤمتر  •

  2007 مصر القاهرة،  -القاهرة  جامعة  - التيثيس جيولوجية  عن  الثاين الدويل املؤمتر  •

 القاهرة، -التطبيقية للبرتوفيزايء املصرية اجلمعية -التطبيقية اجليوفيزايء عن الرابع الدويل املؤمتر •

 . 2007 مصر

 . 2005 مصر أسيوط، -أسيوط جامعة -أفريقيا جيولوجية عن  الرابع الدويل املؤمتر •



 

 

 

 مصر القاهرة، -التطبيقية للبرتوفيزايء املصرية اجلمعية -التطبيقية اجليوفيزايء عن  الثاين الدويل املؤمتر •

2005 . 

 . 2004  أرمينيا اريفان، - األسيوية السيزمولوجيني لرابطة اخلامس الدويل املؤمتر •

 

 

 

 

 

 

 

 

 


