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 السيرة الذاتيةملخص  

 نصار  للسيد األستاذ الدكتور / عادل عبدالهادى عبدالرحمن

 جامعة المنوفية   –كلية العلوم  عميد

 
 

 نصار عادل عبدالهادى عبدالرحمن  /ا.د     مــــــــــــــــــــاالس ●

  علوم المنوفيةو عميد كلية أستاذ الكيمياء العضوية  ةـــــــــــــيفــالوظ ●

 12/12/1963 يالدـــخ المــاريــت ●

 ثالث بنات( ولهمتزوج ) الحالة االجتماعية ●

 

 :مىـــــــــلــعـدرج الــــــــالت ●

)بتقودير ممتوام مور مر بوة   1986  بعلووم المنوفيوة  بكالوريوس علوم كيمياء .1

 الشرف(

 .1990بعلوم المنوفية  ماجستير علوم كيمياء عضوية .2

 و الودانمار  علووم المنوفيوةين بوف مشوتر  اشورادكتوراه كيمياء عضووية   .3

1994. 

 

 التــــدرج الوظـيــــــــــفى: ●

 .15/2/1987معيد كيمياء عضوية بقسم الكيمياء بعلوم المنوفية  .1

 .1990مدرس مساعد كيمياء عضوية بقسم الكيمياء بعلوم المنوفية  .2

 .1994مدرس كيمياء عضوية بقسم الكيمياء بعلوم المنوفية  .3

 .27/2/2000اعد كيمياء عضوية بقسم الكيمياء بعلوم المنوفية أستاذ مس .4

 .13/3/2005أستاذ كيمياء عضوية بقسم الكيمياء بعلوم المنوفية  .5

 .31/7/2019حتى 1/8/2013رئيس قسم الكيمياء بعلوم المنوفية من  .6

حتووى  1/8/2019وكيووك كليووة العلوووم للدراسووات العليووا و الب وووث موون  .7

14/9/2019. 

 حتى اآلن.  15/9/2019علوم من عميد كلية ال .8

 

 العضوية فى الجمعيات العلمية: ●

 عضو بالجمعية المصرية للكيمياء الغير متجانسة ال لقة. .1

و ممثووك لجامعووة المنوفيووة  (JSPS) عضووو بهي ووة   وووير العلوووم اليابانيووة .2

 بالهي ة.

 .(AVH) همبولدت االلمانيةمؤسسة الكسندر فون نادى عضو ب .3
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 –( بين كليوة العلووم DANIDAى الدانماركى )عضو بالمشروع المصر .4

جامعة المنوفية وجامعة أودنز بالودانمار  لتلليوم مشوتقات دوائيوة جديود  

 مضاد  لفيروس االلتهاب الكبدى الوبائى.

عضو بوحد    وير الدراسات العليا و الب ث العلمى بمركز   وير األداء  .5

 الجامعى بجامعة المنوفية.

 اسوتاذ مشوار  و أسوتاذ علميوة للترقيوات لدرجوة  عضو م كم فى اللجوان ال .6

 –المركوز القوومى للب ووث    –التابعة لكك من: المجلس األعلى للجامعوات  

معهود  –هي ة ال اقوة الرريوة   –هي ة المواد النووية    –هي ة الرقابة الدوائية  

 ب وث البترول.

 

 الســفــريــــات و المهمات العلمية: ●

 الستكمال الجزء  1994-1992ر  السفر لجامعة أودنز بالدنما .1

 اللارجى لرسالة الدكتوراه طبقا لنظام االشراف المشتر .

السفر لدور   دريبية على جهام الرنين النووى المغناطيسوى بجامعوة أودنوز  .2

 .12/1995//31-1/10/1995بالدنمار  لمد  ثالث شهور 

كونستانس  األلمانية بجامعةالسفر لمهمة علمية مقدمة من هي ة فولكس فاجن  .3

 .30/9/1996-1/6/1996لمد  أربعة أشهر 

بجامعوة طوكيوو   السفر لمهمة علمية مقدمة من هي ة   وير العلووم اليابانيوة  .4

 .30/1/2000-1/2/1999لمد  عام 

السفر لمهمة علمية مقدمة من هي ة الكسندر فون همبولدت االلمانيوة بجامعوة  .5

 .30/7/2001-1/3/2000كونستانس لمد  عام و نصف 

السفر كأستاذ مائر بكلية الدراسوات العليوا بجامعوة طوكيوو لمود  سوتة أشوهر  .6

16/4/2002-15/10/2002. 

السفر لمهمة علمية مقدمة من هي ة الكسندر فون همبولدت االلمانيوة بجامعوة  .7

 .30/10/2003-1/9/2003كونستانس لمد  شهران 

 ثالثوةيوو لمود  السفر كأستاذ مائر بكلية الدراسات العليوا بجامعوة طوك  السفر .8

 .05/06/2006-05/03/2006أشهر 

جامعوة   –كلية الصيدلة    –قسم الكيمياء ال بية  السفر لمهمة علمية مقدمة من   .9

 .31/07/2007-01/10/2006 عشر  أشهرلمد   أنتويربن ببلجيكا

المملكة   –السفر للعمك أستاذا للكيمياء العضوية بجامعة ال دود الشمالية   .10

 . 2012و حتى يونيو  2010الفتر  من يناير العربية السعودية فى 

 

 

 المؤتمرات العلمية والدورات: ●

كوبنهواجن   –معهد أورسوتيد    –واستلداما ها  مؤ مر كيمياء النيوكليوميدات   .1

 .1993سبتمبر  –الدانمار   –

 .1997مارس   -مؤ مر المنصور  الدولى للكيمياء الت بيقية  .2

  -جامعة عين شمس    –متجانسة ال لقة  مؤ مر ابن سينا الدولى للكيمياء غير   .3

 .1997ديسمبر 

 –جامعوة طوكيوو باليابوان  –الموؤ مر الودولى للكيميواء العضووية الت بيقيوة  .4

 .1999ابريك 

ألمانيا  –جامعة كونستانس  –المؤ مر الدولى لكيمياء الكربوهيدرات ال ديثة   .5

 .2000مايو  –
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ابريوك  –طوكيو باليابوان  جامعة  –المؤ مر الدولى للكيمياء العضوية ال بية   .6

2002. 

ديسوومبر  – جامعووة المنوفيووة –دور   نميووة قوودرات أعضوواء هي ووة التوودريس  .7

2004. 

 –جامعة عين شمس  –مؤ مر ابن سينا الدولى للكيمياء غير متجانسة ال لقة  .8

 .2004ديسمبر   -والرى نظم بشرم الشيخ 

 –يواء ال بيوة  قسوم الكيم  -المؤ مر الدولى لت ضير واكتشواف أدويوة جديود    .9

 .2006نوفمبر  – جامعة أنتويربن ببلجيكا –كلية الصيدلة 

واكتشواف مركبوات   لت ضير   -سيجما والدرش  -المؤ مر الدولى العاشر .10

 .2006 –ديسيمبر  –بلجيكا  –عضوية جديد  بمدينة اسبا 

  و  رعايوة مؤسسوة   –المصورى االلموانى    –المؤ مر الدولى الثالوث    .11

 .2007أكتوبر  –مصر  –االسماعيلية  –الكندر فون همبولدت االلمانية 

جامعوة عوين   –مؤ مر ابن سينا الودولى للكيميواء غيور متجانسوة ال لقوة   .12

 .2013فبراير   -والرى نظم باألقصر  –شمس 

  و  رعايووة مؤسسووة  –المصوورى االلمووانى  –الموؤ مر الوودولى الثالوث  .13

 .2014ديسمبر   –مصر  –االسماعيلية  –ولدت االلمانية ندر فون همبسالك

  وو  رعايووة مؤسسووة  –المووؤ مر الوودولى بووالمركز القووومى للب وووث  .14

ديسومبر   –الكسندر فون همبولدت االلمانية و هي وة   ووير العلووم اليابانيوة  

2017. 

جامعوة عوين   –مؤ مر ابن سينا الودولى للكيميواء غيور متجانسوة ال لقوة   .15

 .2018   -لرى نظم بالغردقة وا – الزقاميم

  وو  رعايووة مؤسسووة الكسووندر فووون  –المووؤ مر الوودولى للميكروبيوووم  .16

  –مصوور  –الجونووة  –همبولوودت االلمانيووة و هي ووة   وووير العلوووم اليابانيووة 

 .2018أكتوبر 

 

 االشراف على الرسائل العلمية: ●

 

 أوال : االشراف على رسائك علمية بجامعة المنوفية: ●

 ( رسائك ماجستير قد من   الدرجة.52ى )االشراف عل .1

 ( رسالة دكتوراه قد من   الدرجة.18االشراف على ) .2

 ( رسائك ماجستير لم  منح الدرجة بعد.12االشراف على ) .3

 ( رسائك دكتوراه لم  منح الدرجة بعد.15االشراف على ) .4

 

 :على رسائك علمية بجامعة االسكندرية ثانيا : االشراف ●

 رسالة ماجستير قد من   الدرجة.( 9االشراف على ) .1

 ( رسالة دكتوراه قد من   الدرجة.8االشراف على ) .2

 ( رسالة ماجستير لم  منح الدرجة بعد.4االشراف على ) .3

 

 ثالثا : االشراف على رسائك علمية بجامعة قنا  السويس: ●

 .قد من   الدرجة( رسالة دكتوراه 4االشراف على ) .1

 

 علمية بجامعة المنصور :رابعا : االشراف على رسائك  ●

 .قد من   الدرجة( رسالة ماجستير 8االشراف على ). 1
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 .قد من   الدرجة( رسالة دكتوراه 8االشراف على ). 2

 ( رسالة ماجستير لم  منح الدرجة بعد.4االشراف على ). 3 .4

 

 خامسا : االشراف على رسائك علمية بجامعة بنها: ●

 د من   الدرجة.( رسالة ماجستير ق5االشراف على ). 1

 ( رسالة دكتوراه قد من   الدرجة.4االشراف على ). 2

 ( رسالة ماجستير لم  منح الدرجة بعد.4االشراف على ). 3

 

 تحكيم الرسائل العلمية: ●

 –طن ووا  –الزقواميم  –بنهوا  – المنصوور   – بجامعوة: المنوفيووةرسوالة ماجسوتير  (80)   كويم

بنوات  –االمهور بنوات  –االمهور بنوين  –الفيوم  –حلوان   –عين شمس    –القاهر     –االسكندرية  

 .دمنهور –مدينة السادات  –عين شمس 

 –بنهوا  – المنصوور  – قنوا  السوويس    –المنوفيوة  بجامعوة:  رسالة دكتوراه    (22)    كيم .2

 .عين شمس –القاهر   –االسكندرية  –طن ا  –الزقاميم 

 

 

 الهدايا: ●

بأحودث االجهوز  العلميوة وكورلب كتوي علميوة فوى مجوال كيميواء  م اهداء سياد ه معموال مجهوزا 

 150000( بموا يعوادل AVHالكربوهيدرات ال ديثة من هي ة الكسندر فون همبولدت االلمانية )

 وخمسون ألف جنيه. وقد  م قبول الهدية من قبك جامعة المنوفية وكرلب ومار  التعليم العالى.مائة  

 

 

 األبحاث العلمية: ●

ب ثوا فوى أرقوى المجوالت والودوريات العلميوة   مائوة وسوبعون(  170بعمك ونشر عودد )   م القيام

األمريكية واألوروبية وذلوب باالشوترا  مور أسوا ر  بواحثين مون: مصور م الودانمار  م ألمانيوا م 

 اليابان م الهند واليمن. والهدف العلمى من هره األب اث يتللص فى النقاط التالية:

نيوكليوميدات كمضادات جديد  لفيروس االيدم وكرلب االلتهاب   ضير مشتقات جديد  لل .1

وقوود وجوود أن لووبعا هووره المركبووات نتووائ  طيبووة  سووت م الدراسووة  Bالكبوودى الوبووائى 

 والت بيم.

 . لليم مشتقات كربوهيدرا ية جديد  كمثب ات لالنزيمات  .2

ات و المضادات  لليم مشتقات األلفا الكربوهيدرا ية المستلدمة فى  لليم الجاليكوبيبتيد  .3

 ال يوية.

 لليووم مشووتقات البيتووا الكربوهيدرا يووة والتووى  وجوود فووى العديوود موون المنتجووات ال بيعيووة  .4

 وخصوصا فى لي الجاليكون النيتروجينى للبرو ينات الجاليكونية.

است داث طريقة اقتصادية وصديقة للبي ة وذلوب باسوتلدام أشوعة الميكروويوف لت ضوير  .5

   ويسمى هرا الفرع بالكيمياء النظيفة أو المصاحبة للبي ة.المركبات العضوية الجديد 

 لليم و دراسة النشاط البيولوجى كمضادات للفيروسات والميكروبوات لمشوتقات جديود   .6

استرات االحماض االمينية والتى  تصك اما ب لقات اروما ية غير متجانسة )مثك -من الفا

-د -زئ سووكر )مثووك ميثيووك بيتووا ووراى امولوبيريميوودين أو االنوودامول( او متصوولة بجوو

 .مانوفيورانومايد(-د -ريبوفيورانومايد أو الفا

يعتبر إنتاج الزي  اللوام علوى هي وة مسوت لي مور المواء هوو السوبي فوى حودوث بعوا  .7

ولرلب فان الهدف الرئيسي هو   ضير بعوا البووليمرات   .المشاكك فى صناعة البترول

الب ألنواع ملتلفة من مست لبات الماء ذات النشاط الس  ي و قييمها في فب هرا االست 
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كفاء  فصك عاليوة لملتلوف األنوواع المسوتلدمة مون وقد وجد أنها ذات    مر الزي  اللام  

 .مست لبات الماء مر الزي  اللام


