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 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 

 سيرة ذاتية
 

 أ. د. محمد رأفت محمود أحمد  اإلسم :
 

 جمهورية مصر العربية  –المنيا  1491/ 1/11 تاريخ الميالد :
 

 ثالث أبناء بنتان وولد يمتزوج ول الحالة االجتماعية :
 

 الدرجة العلمية : 
العلوم / جامعة أسيوط عام بكالوريوس العلوم في الكيمياء بتقدير عام ممتاز من كلية  -

 م.1491

 م.1491أكتوبر  –جامعة أسيوط  –درجة الماجستير في الكيمياء من كلية العلوم  -

م ) كيمياء غير 1491مايو  –جامعة أسيوط  –درجة الدكتوراه  في الكيمياء من كلية العلوم  -
 عضوية وطبيعية(.

 
 المناصب العلمية : 

 م.94/19/1494الترقية لوظيفة أستاذ اعتبارًا من  -

 م.19/1/1441حتى  11/11/1441جامعة أسيوط من  –عميد كلية العلوم  -

 م.19/1/1449حتى  1/1/1441رئيس جامعة جنوب الوادي بسوهاج وقنا وأسوان من  -

 م.19/9/9119حتى  19/1/1449رئيس جامعة أسيوط من  -

 .م حتى اآلن91/1/9119رئيس جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا اعتبارًا من  -

 ولغاية اآلن. 1/9/9111األمين العام المساعد التحاد الجامعات العربية اعتبارًا من  -
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 المناصب السياسية :

 .م9/1/9119حتى  19/9/9119محافظة الفيوم اعتبارًا من  -

 
 المؤلفات العلمية : 

 ) مائة وخمسة وعشرون ( بحثًا منشورًا في المجالت العلمية العالمية المتخصصة. 191 لي -

 
 اإلشراف العلمي :

 رسالة ماجستير ، وخمسة عشر رسالة دكتوراة. رعلى أربعة عش تأشرف -

 
 الجوائز العلمية :

 م.9119الحصول على جائزة أكاديمية البحث العلمي لإلبداع العلمي لعام  -

 
 عضوية الجمعيات واللجان والهيئات العلمية :

تذة المساعدين في الكيمياء الالعضوية مقرر اللجنة العلمية الدائمة لترقية األساتذة واألسا -
 بجمهورية مصر العربية. 1441حتى  1441للفترة من 

 1441من سبتمبر ال عضوية اعتبارًا عضو اللجنة العلمية الدائمة لترقية األساتذة ) كيمياء  -
 بجمهورية مصر العربية.م ( 9119وحتى سبتمبر 

حتى يوليو  1449ربية من يناير عضو مجلس أكاديمية البحث العلمي بجمهورية مصر الع -
 م.9119

رئيس لجنة المعادالت بجمهورية مصر العربية لدرجات البكالوريوس والليسانس والدبلوم  -
 م.19/9/9119م وحتى 9111والدكتوراه من جميع جامعات العالم منذ أكتوبر 

 م.9111رئيس الدورة الرابعة والثالثين التحاد الجامعات العربية ) دورة األقصى ( عام  -

 م.9119م حتى 9111عضو المكتب التنفيذي التحاد الجامعات اإلسالمية في الفترة من  -

 م.9111م حتى 9111عضو اللجنة التنفيذية لمجلس اتحاد الجامعات العربية للفترة من  -
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م لمدة ثالث 9119التحاد الجامعات العربية في دورته  ببيروت إبريل  تم انتخابي أمينًا عاماً  -
 وتم االعتذار عن المنصب نظرًا لتعييني محافظًا للفيوم. 1/1/9111سنوات اعتبارًا من 

 عضو المجلس األعلى للسياسات للحزب الوطني بجمهورية مصر العربية. -

الثاني لوزراء التعليم العالي في رئيس وفد جمهورية مصر العربية في المؤتمر اإلسالمي  -
م بمدينة طرابلس بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية 9111سبتمبر  4-9الفترة من 

 االشتراكية العظمى.

)        نائب رئيس وفد جمهورية مصر العربية في اجتماع المؤتمر العام للمنظمة العربية  -
ديسمبر  4-1من  الي والبحث العلمي في الفترةالتربية والثقافة والعلوم ( لوزارة التعليم الع

 م بمدينة طرابلس بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية االشتراكية العظمى.1441

مصر العربية في الدورة السابعة والعشرين للمؤتمر العام للمنظمة عضو وفد جمهورية  -
 س.بباري 1449الدولية للتربية والعلوم والثقافة اليونسكو في أكتوبر 

عضو وفد جمهورية مصر العربية في الدورة الحادية والثالثين للمؤتمر العام للمنظمة الدولية  -
 م بباريس.9111أكتوبر  99-91للتربية والعلوم والثقافة اليونسكو في الفترة من 

هيئة التبادل الثقافي المصري االمريكي ) الفولبرايت ( بجمهورية مصر العربية في رئيس  -
 م.9119م حتى أكتوبر 911توبر الفترة من أك

وحتى  11/11/9119عضو مجلس إدارة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد من  -
 اآلن.


