
 

 

 
 
 

 

 أ .د. وليد خادل الزواوى ىف سطور

بتقدير ممتاز  1988عمل  –جامعة الإسكندرية  -خترج ال س تاذ ادلكتور/ وليد خادل الزواوى ىف لكية العلوم  -

َّف بشغل وظيفة مساعد ابحث ابملركز القوىم للبحوث بقسم السليلوز والورق بشعبة حبوث  ولكل

 الصناعات الكاميوية.

، مث 1993عام  –جامعة القاهرة  –الكميياء من لكية العلوم  العلوم ىف حصل عىل درجة املاجس تري ىف -

م اع -القاهرة  جامعة –لكية العلوم الكميياء من  العلوم ىف حصل عىل درجة ادلكتوراة ىف الفلسفة ىف

1997. 

بذات الشعبة وتدرج فهيا وىف جلاهنا حىت شغل منصب رئيس الشعبة كقامئًا ابل عامل ىف مايو علّّي ابحثًا  -

بريل  2016مث رئيسًا منذ يوليو  2016  .2019وحىت اإ

 2018والهيئات البحثة ىف الفرتة من نومفرب ندب س يادته للمعاونة ىف ال عامل الفنية جمللس املراكز واملعاهد  -

بريل   .2019وحىت اإ

بريل  8علّّي س يادته أ مينًا جمللس املراكز واملعاهد والهيئات البحثية بدرجة انئب رئيس جامعة ىف  -  2019اإ

 ملدة أ ربع س نوات. 2019لس نة  180بقرار رئيس مجهورية مرص العربية رمق 

ابلولايت  Virginia PolyTechnic Institute and State Universityىف أ س تاذًا زائرًا  معل -

 école           احليوية واملواد املطبوعة التصالتو  للورق ادلولية لكيةال ، وزائرًا ىف املتحدة ال مريكية

internationale du papier, de la communication imprimée et des biomatériaux .بفرنسا 

ثىن عرش مرشوعًا حبثيًا مموًل أ رشف عىل العديد من رسائل املاجس تري وادلكتوراة، وشارك  - فامي يزيد عن اإ

من صندوق العلوم والتمنية التكنولوجية وأ اكدميية البحث العلمى ورشاكة بّي مرص ولك من الولايت 

 املتحدة ال مريكية وفرنسا وأ ملانيا والياابن.

جمال صناعة اللب  لك من مرص وفرنسا ىف الباحثّي واخلرباء ىف منحبىث فريق  ةسارئتوىل س يادته  -   

 ىف ، وذكلوضع برامج ومناجه علمية لتمنية املهارات اخلاصة ابلعاملّي ىف جمال صناعة الورقل والورق

طار صالح التعلمي الفىن والتدريب املهىن املمول من الإحتاد ال وروىب لإحتاد اإ الغرف  برانمج مرشوع اإ

 .2012وحىت  2010، وذكل ىف الفرتة منالصناعية

خرتاع براءةعىل حصل س يادته  - ىل  اإ نتاج ورق مبيض وغري مبيض، ابلإضافة اإ س تغالل قش ال رز لإ عن اإ

 .Virginia Techجبامعة  الولايت املتحدة ال مريكية ىف امللكية الفكرية مشاركته ىف وثيقىت رسية

ثن -  ست ىفاملشاركة  وّي وأ ربعّي حبثًا مبجالت علمية عاملية دولية ذات معامل تأ ثري، قام بنرش ما يزيد عن اإ

 .وأ س بانيا مؤمترات دولية بلك من الولايت املتحدة ال مريكية و فرنسا

ختيار ادلكتور/ وليد خادل الزواوى ىف  - لعام  Who's Who in Science and Engineeringمت اإ

 ن كام حصل س يادته عىل شهادات تقدير للنرش العلمى املمتزي ابملركز القوىم للبحوث. 2007-2008

 


