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 التدرج الوظيفى:
 . 25/2/1984 -المطرية -مساعد باحث بمركز بحوث الصحراء -1
  3/7/1986لمنوفية اجامعة -علومبكلية المعيد  -2
 3/8/1988المنوفية جامعة -علومبكلية المدرس مساعد  -3
 . 1994/ 30/3المنوفية جامعة -علومبكلية المدرس   -4
 .28/11/1999المنوفية جامعة -علومبكلية الأستاذ مساعد   -5
 2007-6-23 المنوفيةجامعة -علومأستاذ بكلية ال -6

 :المهمات العلمية والدورات التدريبية
القاهرة  فى مجال أستخدام الكوليفاج كطريقة بسيطة  -ريبية بالمركز القومى للبحوثدورة تد -1

وسريعة وأقتصادية للكشف عن التلوث الميكروبى فى مياه الشرب  فى الفترة من 
11/9/1994-22/9/1994 

مهمة علمية الى جامعة دلفت بهولندا  فى مجال تطبيق النمازج الرياضية فى كيفية  أدارة  -2
 . 7/10/1995 – 7/7/1995ات الجوفية فى الفترة  من الخزان

القاهرة  فى مجال تطبيقات  -دورة تدريبية بمركز الشرق األوسط األقليمى للنظائر المشعة  -3
 -9/8/1997النظائر المشعة فى الهيدرولوجيا والدراسات البيئية فى الفترة من  

27/8/1997. 
 ( األستشعار من البعد القاهرة  فى مجال -ورشة عمل بجامعة عين شمس -4
 .  1/2001/ 9-8و تطبيقاته الجيولوجية ) المنعقدة فى الفترة من  
النمسا فى مجال (التقنيات  -مهمة علمية بمعهد الهيدروجيولوجيا والجيوسيرمك بمدينة جراتس -5

  20/9/2001– 13/8/2001الحديثة فى البحث عن المياه الجوفية) فى الفترة من 

ألمانيا ( تطبيق  -هيدلبرج -جامعة هيدلبرج–الفيزياء البيئية  هدمهمة علمية بمع -6
جنوب  -النظائر المشعة فى تحديد التغذية الحديثة فىى مناطق األستصالح الجديدة

  مصر. –غرب الدلتا 
------------------------------------------------ 

 أعمال تطوير لتعليم الجامعى: 
 أوآل: التدريس الجامعى -



 ية العلوم: مقررات مرحلة البكالوريوسكل -
مقرر  -جيولوجيا طبيعية -حفر أبار -)   2مياه جوفية ( -)  1مياه جوفية (  -

 مساحة.
 كلية العلوم مرحلة الدراسات العليا: -
 هيدروجيوكيمياء -نمازج رياضية   -مياه جوفية متقدم     -

 
 

 كلية التربية: مقررات مرحلة البكالوريوس:
 جيولوجيا عامة. -جيولوجيا طبيعية -شعبة تاريخ طبيعى) مياه جوفية(  
 

 كلية الهنددسة مرحلة البكالوريوس:
 جيولوجيا هندسية -

----------------------------------------------- 
 

 ثانيا: أنشطة على مستوى القسم والكلية والجامعة:
 ة العامة  بالكية.المشرف على معمل أبحاث المياه الجوفية التابع لمركز الخدم 
 عضو لجنة تطوير الال ئحة الداخلية بالكية والخاصةبمقررات قسم الجيولوجيا.-
 جييولوجيا .-عضو لجنة األشراف التدريبات الحقلية لطرب قسم الجيولوججيا والكيميا-
 جيولوجيا -عضو لجنة األشراف على التدريب الصيفى لطالب قسم الجيولوجيا والكيميا-

 اد متحف الجيولوجيا الحاص بقسم الجيولوجياأسهم فىأعد-
 عضو لجنة تنمية المجتمع شئون البيئة  بالكلية -
 .المشرف على وحدات معالجة المياه التابعة للوحدات للجامعة المختلفة -

جامعة المنوفية" دور البحث العلمى –منسق الندوة العلميية التى عقدت بكلية العلوم  -
 فى تحسين مياه الشرب)

 ------------------------------------------------ 



 :  والمشروعات التطبيقية األستشارات العلميةُ◌ثالثا: 
وحتى    1999/ 9/9أستشارى الشركة العامة لألبجاث والمياه الجوفية (ريجوا) فى الفترة من  -

 األن
 النخلة لمتا بعة وحدة المعالجة  ووحد الصرف الصناعى  أستشارى شركة -
 التابع ألكاديمية البحث العلمىوالتكنولوجيا  -مركز تنمية أقليم الدلتا –عضو اللجنة األستشارية  
 –مشروع دراسة أثار السيول وأرتفاع منسوب المياه الجوفية على منطقة جدة عضو لجنة تحكيم  -

جدة  –العزيز  جامعة الملك عبد–المملكة العربية السعودية و الذى قام به المجلس األعلى للبحوث 
 1998 -1997فى الفترة من 

مشروع أسباب أرتفاع منسوب المياه الجوفية  بمدن و قرى محافظة المنوفية الباحث الرئيسى  ◌ِ -
 . 1999- 1997-و طرق المعالجة فى الفترة من 

وكذلك مراقبة جودة المياه  المشرف على برنامج حفر وتصميم أبار مياه الشرب بمحافظة المنوفية -
 وحتى األن . 1997/ 30/9تحديد صالحيتها للشرب فى الفترة من و 
عضو الفريق البحثى فى مشروعات حماية المناطق األستراتيجية بمحافظة البحر األحمر وسوهاج  -

من مخاطر السيول وكيفية األستفادة من مياهها  و التى قامت به جامعة المنوفية بالتعاون مع 
 .1999  -1996فترة من أكاديمية البحث العلمى فى ال

 حتى األن 1997عضو لجنة شئون المجتمع وتنمية البيئة بالكلية من الفترة من -
 عضو المكتب الفنى لمركز المشروعات البحثية والخدمات الجامعية بجامعة المنوفية -
 غرب دلتا النيل مصر –عضو الفريق البحثى لمشروع تقييم المياه الجوفية بمنطقة وادى الفارغ -

 .  1999حتى  1997القناطر فى الفترة من  –والتى معهد بحوث المياه الجوفية 
مشروع الوادى  -عضو الفريق البحثى لمشروع تقييم أمكانيات المياه الجوفية فى منطقة توشكى-

مع وزارة الرى فى الفترة  بالتعاونالجديد و التى قامت به الشركة العامة لألبحاث والمياه الجوفية 
 .  2001 – 1999من 

---------------------------------------------- 
 رابعا: حضور المؤتمرات والندوات: 
شارك فى فعاليات المؤتمر االدولى الخامس  لجيولوجيا الوطن العربى والذى عقد بجامعة القاهرة  -

 .وله أبحاث منشورة فى مجلد المؤتمر
 



 –ى و الثالث و الرابع و الخامس  لجيولوجيا أفريقيا شارك فى فعاليات المؤتمر االدولى الثان -
 جامعة أسيوط وله  أبحاث  منشورة فى مجلدات المؤتمورات ر  

. 
-12 -19-14شارك فى فعاليات المؤتمر العلمى للجمعية الجيولوجية المصرية فى الفترة من  -

 .فى هيئة المساحة الجيولجية.2002
 
جامعة طنطا وله  –ى األول  والثالث  والخامس للجيوفيزياء شارك فى فعاليات المؤتمر االدول -

 أبحاث  منشورة فى مجلدات المؤتمورات.
 
شارك فى فعاليات المؤتمر االدولى  السادس والسابع والثامن للجيوكيمياء والذى عقد فى جامعة   -

 األسكندرية وله أبحاث منشورة فى مجلدات المؤتمورات.
 -تنمية الريف المصرى الرابع والخامس والذى عقد فى كلية الهندسةشارك فى فعاليات مؤتمر  -

 جامعة المنوفية وله أبحاث منشورة فى مجلدات المؤتمورات    
 شارك فى فعاليات المؤتمر الدولى الثانى للمصادر الطبيعية والذى عقد بجامعة القاهرة وله أبحاث -

 .منشورة فى مجلد المؤتمر
جنوب الوادى  والذى عقد بجامعةلجيولجيا التيس تمر الدولى الثالث شارك فى فعاليات المؤ  -

 .منشورة فى مجلد المؤتمر وله أبحاث بأسوان
------------------------------------------------ 

 األشراف العلمى على رسائل الماجستير والدكتوراة  خامسا:
 

 أوآل: رسائل الماجستير
 علوم المنوفية -لخااصة السيد/ سمير محمد رسالن أشرف على رسالة الماجستير ا-

بعنوان : دراسات جيولوجية وهيدروجيولوجية على بعض المناطق بالساحل الشمالى الغربى          
 من جامعة المنوفية 1996منحت عام والتى  لمصر

 
      ث جيولوجى بمركز بحو  –جستير الخااصة بالسيد/ السيد على العبد اأشرف على رسالة الم -

 القاهرة.  -المطرية -الصحراء
        بعنوان: دراسات هيدروجيولوجية عن الجزء الشنالى الغربى بشبه جزيرة سيناء            

 من جامعة المنوفية 2000منحت عام  والتىصر. م



 
 بعنوان   أخصائى بعلوم المنوفية. –أشرف على رسالة المجستير الخااصة بالسيد/ محمد المنير  -

 2000منحت عام والتى دراسات على تداخل المياه المالحة على الخزان الجوفى شمال الدلتا. 
 
 رف على رسالة الماجستير الخااصة السيد/ محمد عبد الهادى شديد الصبرىأش-

يم المياه السطحية و مستودع المياه الجوفية برواسب العصر الرباعى لبعض الوديان ي( بعنوان تق
 من جامعة المنوفية 2002منحت عام  والتى الصحراء -طقة الفردقةالمختارة فى من

 
التأثيرات البييئة على الخزان محمد أحمد جاد  ( أشراف على رسالة ماجستير الخااصة بالسيد -

 من جامعة المنوفية 2005منحت عام  والتى )رمص -الجوفى بمنطقة السادات غرب الدلتا
 
جى بوازارة الرى لو جيو  –ة بالسيد/ عبد النعيم محمد ابراهيم أشرف على رسالة ماجستير  الخااص -
من  2007منحت عام  التى مصر. -الصحراء الفربية –بعنوان تقييم لمصادر المياه بواحة سيوة  –

 جامعة المنوفية
 رسالة الماجستير الخاصة بالطالب / أحمد سعد الدين أحمد المسجل للحصول أشرف على -
 )  جيولوجية لمنطقةعلى النوبارية وماحولهادراسات هيدرو(       

 
على المياه  التأثيرات البييئةة/ شيماء نورالدين (رسالة الماجستير الخاصة بالطالبأشرف على -

 مصر-دلتا نهر النيل -السطحية والجوفية بالجزء الجنوبى لفرع رشيد
 

 ثانيا: رسائل الدكتوراة:
 /حاتم محمد  مخيمرشرف على رسالة الدكتوراة الخااصة السيدأ-
 القاهرة -جيولوجى بمعهد بحوث موارد المياه. القناطر الخيرية 

                        والتى  بعنوان :  أدارة خزانات المياه الجوفية علىمنطقة الحدود شرق سيناء
 من جامعة المنوفية 1999منحت عام 

 
جيولوجى بمركز بحوث  –العبد شرف على رسالة الدكتوراة الخااصة بالسيد/ السيد على أ-

القاهرة بعنوان تأثير األوضاع الجيولوجية على التكوينات الحاملة للمياه  -المطرية -الصحراء
 من جامعة المنوفية 2005منحت عام  والتى  مصر-بمنطقة جنوب غرب دلتا النيل

 



حث مساعد با -شرف على رسالة الدكتوراة الخااصة بالسيد/ ماجد مصطفى سليمان األسطىأ -
 –المطرية بعنوان: تقييم وادارة المياه الجوفية فى منطقة شرق العوينات  -بمركز بحوث الصحراء

 من جامعة المنوفية 2006منحت عام  والتى  مصر. -الصحراء الغربية
الدكتوراة الخاصة بالطالب/ محمد عبد الهادى شديد الصبرى المسجل   شرف على رسالةأ -

وراة الفلسفة فى العلوم شعبة مياه و بترول( تقييم وأدارة مصادر المياه للحصول على درجة دكت
 2006منحت عام  والتى   جنوب الصحراء الغربية -الجوفية فى المنطقة بين أبوسمبل  وتوشكى

 من جامعة المنوفية
 

جيولوجى بشركة  –أشرف على رسالة الدكتوراة الخااصة بالسيد/ ناصر أبراهيم مصطفى أحمد -
 عنوان الرسالة: مة لألبحاث والمياه الجوفية( ريجوا)العا

 مصر) -( تقييم هيدروجيولوجى لمصادر المياه الجوفية لمنطقة غرب الدلتا              
 

 -/ مصطفى عيسى الهيدروجيوكيميائىأشرف على رسالة الدكتوراة الخااصة بالسيد -
لمياه الجوفية فى بعض بعنوان: نمزجة و كيميائية ا -الطرية -مركز بحوث الصحراء

 مصر. -سيناء -أحواض الصرف التى تصب فى خليج العقبة

------------------------------------------------ 
 

 الجمعييات العلمية :
 عضو عامل فى الجمعي الجيولوجية المصرية - •

 عضو عامل فى الجمعية الجيولوجية األفريقية •
 

------------------------------------------------ 
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