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االهتمامات العلمية ومجاالت الخبرة
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 تحديد مواقع التخلص من النفايات الصلبة فى البيئات الجيولوجيةالمختلفة
 تتبع الملوثات األرضية بالوسائل الجيوفيزيائية تنمية مصادر المياه الجوفية فى البيئات القاحلة -دراسة المواقع القامة المنشآت

الجوائز العلمية التى تم الحصول عليها
-6
-0
-3
-1

جائزة أفضل بحث تطبيقى فى مؤتمر " جيولوجية سيناء للتنمية" أعوام
0111 ،0116 ،6551 ، 6550
جائزة أفضل بحث تطبيفى فى مؤتمر الجمعية الجيولوجية المصرية لعام
6550
جائزة أفضل بحث تطبيقى فى مؤتمر الجمعية الجيوفيزيقية المصرية لعام
6551
جائزة المرحوم األستاذ الدكتور  /أحمد عسكر (جامعة قناة السويس)
ألحسن بحث تطبيقى يخدم البيئة لعام 0111

المهمات العلمية الخارجية
الدولة

الجامعة

السنة

الهدف

ايطاليا

المركز الدولى للطبيعة النظرية

6510

أمريكا
انجلترا
كندا

غرب ميتشجان
جامعة كيل
جامعة ماجيل

6519
0111
0119

المانيا

جامعة برلين التكنولوجية

0115

أمريكا

غرب ميتشجان

0161

حضور دورة فى
المغناطيسية األرضية
اعداد رسالة الدكتوراة
مهمة بحثية
االشراف على رسالة
دكتوراة لطالب مصرى
االشراف على رسالة
دكتوراة لطالب مصرى
االشراف على رسالة
دكتوراة لطالب مصرى

االشراف على الرسائل العلمية
 69رسالة ماجستير
أ -رسائل منحت:
 9رسائل دكتوراة
ب -رسائل تحت االعداد  3 :رسالة ماجستير
 6رسالة دكتوراة

تحكيم الرسائل العلمية واألبحاث
 61رسالة ماجستير
 60رسائل دكتوراة
 99بحث مقدم للنشر فى المجالت العلمية والمؤتمرات
3

تحكيم األبحاث المقدمة للجنة ترقيات أساتذة الجامعات ومراكز البحوث
عدد  9لدرجة أستاذ
عدد  61لدرجة أستاذ مشارك

األنشطة التدريسية
السنة الدراسية  /المستوى
األول جيولوجيا  /جيوفيزياء
الثانى جيوفيزياء
الرابعة جيوفيزياء
الثالثة جيوفيزياء
الثالثة جيولوجيا  /جيوفيزياء
تمهيدى ماجستير
الرابعة جيولوجيا
تمهيدى ماجستير

اسم المقرر
مقدمة فى الجيوفيزياء
جيوفيزياء مغناطيسية
جيوفيزياء حقلية وأجهزة
جيوفيزياء اشعاعية
جيوفيزياء كهربية
جيوفيزياء تثاقلية
الرادار األرضى وتطبيقاته

األنشطة االستشارية
 - 6مستشار جهاز شئون البيئة فى مشروع المحميات الطبيعية بجنوب سيناء
 مصر - 0مستشار شركة المقاولون العرب – قطاع المياه الجوفية بجنوب سيناء -
مصر

أنشطة علمية وأكاديمية
 -6عضو لجان تحكيم ترقية أساتذة الجامعات والمراكز والمعاهد البحثية المصرية
والدول العربية.
 -0عضو هيئة تحرير مجلة  ANTIQAالدولية التى تصدر فى أسبانيا
 -3عضو اللجنة القومية للطبيعة األرضية ومقاييس األرض بأكاديمية البحث
العلمى والتكنولوجيا
 -1نشر ( 13ثالثة وأربعون ) بحث علمى
 -9أشرف على عدد  61رسالة ماجستير وعدد  1رسالة دكتوراة
 -1تحكيم أكثر من  611رسالة ماجستير ودكتوراة وبحث علمى لمجالت محلية
ودولية.
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 -9التدريس لطالب البكالوريوس والدراسات العليا بكليات العلوم وهندسة البترول
والتعدين والتربية بجامعة قناة السويس.
 -1االشراف العام على االرشاد األكاديمى لنظام الساعات المعتمدة بالكلية.
 -5عضوية لجنة تحكيم لمشروعات مقدمة الى المؤسسة الدولية للعلوم () NSF
بأمريكا
 -61مقيم داخلى لبرامج الجيوفيزياء التطبيقية بقسم الجيولوجيا.
 -66حاصل على العديد من الجوائز العلمية ألحسن بحث تطبيقى فى المؤتمرات
العلمية
 -60رئاسة جلسات علمية فى مؤتمرات محلية دولية بجامعات عين شمس
وطنطا واألزهر وقناة السويس والمعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية

خبرات ادارية
 -6رئيس قسم الجيولوجيا فى الفترة من  0111الى 0111
 -0وكيل كلية العلوم لشئون التعليم والطالب فى الفترة من  0111الى 0161
 -3قام بأعمال عميد الكلية عدة مرات
 -1مدير وحدة ضمان الجودة واالعتماد بكلية العلوم فى الفترة من 0119/5/09
الى 0161/1/69
 -9عضو مجلس ادارة مشروع التطوير المستمر والتأهيل لالعتماد فى الفترة من
0115/1/06الى 0161/1/69
 -1حضور عدد من الدورات التدريبية فى الشئون االدارية
 -9أمين عام مؤتمر جيولوجية سيناء للتنمية عام 0116
 -1رئيس لجنة اعداد رؤية ورسالة كلية العلوم والمشرف على لجنة اعداد مقترح
مشروع التطوير المستمر والتأهيل لالعتماد بالكلية.
 -5تمثيل قسم الجيولوجيا فى اللجان المنبثقة عن مجلس الكلية منذ التعيين فى
وظيفة مدرس.
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أنشطة فى خدمة المجتمع والبيئة
 -1عضوء لجنة ترشيد استهالك مياه الشرب بمحافظة االسماعيلية
 -0عضوء لجنة دراسة مشكلة ارتفاع منسوب المياه الجوفية بمنطقة حى ثان
االسماعيلية
 -3عضوء لجنة اعداد تقرير التلوث البترولى بمياه قناة السويس
 -1عضو لجنة دراسة مشكلة مياه السيول بمحافظة شمال سيناء
 -9مستشار علمى لشركة المقاولون العرب للتنقيب عن المياه الجوفية بمحافظة
جنوب سيناء
 -1مستشار علمى لجهاز شئون البيئة فى مشروع المحميات الطبيعية بمحافظة
جنوب سيناء وتحديد مدافن صحية للتخلص من النفايات الصلبة فى كل من سانت
كاترين وشرم الشيخ
 -9رئيس مجموعة الدراسات الجيوفيزيائية فى مشروع تحديد مواقع لحفر آبار
مياه للشرب فى منطقة سانت كاترين بجنوب سيناء
 -1تنفيذ العديد من االستشارات العلمية للقطاع الخاص فى مجال تحديد مواقع
حفر آبار المياه الجوفية ألغراض الشرب والزراعة (عشرون مشروعا ).
 -9اجراء الدراسات الخاصة بتحديد مواقع حفر أربعة آبار مياه جوفية بمقر
الجامعة الجديدة والمستشفى الجامعى ألغراض رى المسطحات الخضراء وبئر فى
مقر الجامعة القديمة ألغراض المزارع السمكية
 -61عضو لجنة دراسة مشكلة ارتفاع منسوب المياه الجوفية بمحافظة السويس
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