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Objective
Education

•

To obtain Post-Doctor position.
• 1998, PhD in Geology Faculty of Science, Mansoura
University, Egypt.
PhD project title: Geoenvironmental studies on El-

Bardawil lagoon and its surroundings north Sinai, Egypt
•

1993, Master of Science (geology), Faculty of Science,
Mansoura University, Egypt.

Master project title: Petrology and geochemistry of the pink

limestone in the north western coast of Egypt
•

1988, Bachelor of Science (Geology, grade-Very
Good), Faculty of Science, Mansoura University,
Egypt.

•

Work Experience
and Skills

•
•
•
•
•
•
•

List of
Publications

2008 – So far , Head of Geology Department, Faculty
of Science at Port-Said, Egypt
2004 - 2008 Assistant professor of Sedimentology,
Faculty of Education at Port-Said, Suez Canal
University
1999 - 2004 Lecturer of Geology, Faculty of
Education at Port-Said, Suez Canal University
1993 - 1998: Assistant Researcher, Agricultural
Research Center.
1992 – 1993
Research Assistant, Agricultural
Research Center.
Technical Skills: geochemical analysis, grain size
analysis and Mineralogical analysis.
Communication Skills: fluent in English and Arabic.
Computer Skills: MS Excel, Word, Powerpoint
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أوالً المؤتمرات العلمية:

 -1المؤتمر السنوي رقم ) (38للجمعية الجيولوجية المصرية الذي عقد في الفترة من  4نوفمبر
إلى  6نوفمبر .2000
 -2المؤتمر السنوي الخامس إلدارة األزمات والكوارث الذي عقدته وحده بحوث األزمات
والكوارث بجامعة عين شمس في  29 ،28أكتوبر 2000م.
 -3المؤتمر الدولي الثاني عشر عن حماية البيئة ضرورة من ضروريات الحياه والذي عقد في
الفترة من  16-14مايو  2002باإلسكندرية والذي ينظمه مركز بحوث الشرق األوسط
بجامعة عين شمس بالتعاون مع جھاز شئون البيئة ومؤسسة العلميين الدوليين.
 -4المؤتمر الدولي الخامس لجيولوجيا الشرق األوسط والذي تنظمه كلية العلوم بجامعة عين
شمس في الفترة من  21-20يناير 2003م.
 -5المؤمر السنوي الثاني عشر لعلم الرسوبيات والذي تنظمه الجمعية المصرية لعلم
الرسوبيات يوم  14يناير  2004بجامعة عين شمس.
 -6المؤتمر السنوي الثالث عشر لعلم الرسوبيات والذي تنظمه الجمعية المصرية لعلم
الرسوبيات يوم  12يناير  2005بجامعة عين شمس.
 -7المؤتمر السنوي الرابع عشر لعلم الرسوبيات والذي تنظمة الجمعية المصرية لعلم
الرسوبيات يوم  18يناير  2006بجامعة عين شمس.
 -8المؤتمر السنوي الخامس عشر لعلم الرسوبيات والذي تنظمه الجمعية المصرية لعلم
الرسوبيات يوم  24يناير  2007بجامعة عين شمس.
 -9المؤتمر الدولي " السادس في الجيوكيمياء " باإلسكندرية في الفترة من  9/15حتى 9/16
2004م.
المؤتمر الدولي " السابع في الجيوكيمياء" باإلسكندرية في الفترة من  9/6حتى 9/7
-10
2006م.
المؤتمر الدولي "السابع لجيولوجيا العالم العربي" بالقاھرة في الفترة من 2/16
-11
حتى 2004 /19م.
المؤتمر الدولي "الثامن لجيولوجيا العالم العربي" بالقاھرة في الفترة من  2/13حتى
-12
2006 2/16م.
المؤتمر الدولي "التاسع لجيولوجيا العالم العربي" بالقاھرة في الفترة من 3/24
-13
حتى 2008 3/27م.
المؤتمر السابع عن جيولوجيا سيناء والتنمية باإلسماعيلية  11ديسمبر 2004م.
-14
ندوة " الجيولوجيا في خدمة اقتصادنا القومي " السبت الموافق  3فبراير 2001م
-15
بجامعة عين شمس.
الندوة اإلرشادية للسواحل المصرية ) بيئتھا – مواردھا – تنميتھا( والتي تنظمھا
-16
الجمعية المصرية لعلم المعادن والجمعية المصرية للزمن الرابع والجمعية

-17
-18

المصرية لعلم الرسوبيات والجعية المصرية لإلستشعار عن بعد وعلوم الفضاء في
الفترة من  24-23مارس  2002بجامعة عين شمس.
الندوة السادسة عشر عن الحقب الرابع والتنمية في مصر يوم  2إبريل 2005م.
الندوة العالمية األولى "الھيدروجيولوجيا وحماية موارد المياه بكلية العلوم
باإلسماعيلية – جامعة قناة السويس يوم 2005/3/22م.

ثانيا ً الدورات التدريبية:
 -1حضور ورشة عمل حول كيفية إعداد وصياغة الورقة االمتحانية بكلية التربية ببورسعيد.
 -2حضور ورشة عمل حول استطالع رأي الطالب في مقرر دراسي بكلية التربية ببورسعيد.
 -3حضور ورشة العمل الدولية الثالثة عن المخاطر الزلزالية بشمال افريقيا في الفترة من -20
 22مايو  2003كلية العلوم جامعة المنصورة.
 -4اجتياز برامج مشروع تنمية قدرات أعضاء ھيئة التدريس في البرامج التدريبية التالية:
 المھارات اإلدارية في الفترة من  2004/12/13إلى .2004 /12/16 تنمية مھارات رعاية الشباب في الفترة من  2004/12/21إلى .2004/12/23 اخالقيات وآداب المھنة في الفترة من  2005/4/18إلى .2005/4/20 مھارات التفكير في الفترة من  2006/1/2إلى .2006/1/4 اتخاذ القرارات وحل المشكالت في الفترة من  2006/3/6إلى .2006/3/8 توكيد الجودة واالعتماد في الفترة من  2006/6/5إلى .2006/6/6 االتجاھات الحديثة في التدريس في الفترة من  2006/11/5إلى 2006/11/7 تقييم التدريس في الفترة من  2007/2/25إلى .2007/2/27 الساعات المعتمده في الفترة من  2007/6/12إلى .2007/6/13 إجتياز البرنامج التدريبي "  " ass1 AND 2بمركز تدريب أعضاء ھيئة التدريسبجامعة قناة السويس.
النشاط العلمي
-1
-2
-3
-4
-5

أوالً :عضو الجمعيات العلمية التالية

جمعية الرسوبيات المصرية.
الجمعية الجيولوجية المصرية.
جمعية الزمن الرابع والتنمية بجامعة المنصورة.
عضو الجمعية المصرية لعلم المعادن.
عضو نقابة المھن العلمية.

ثانياً :المساھمة في الندوات العامة واللقاءات العلمية وورش العمل.
 -1حضور جميع اجتماعات الجمعية الجيولوجية المصرية في الفترة من  2000وحتى .2008

-2
-3
-4
-5
-6

-7
-8

حضور جميع اجتماعات الجمعية العلمية لعلم المعادن من االجتماع الثاني عشر وحتى
اآلن.
شارك بالحضور في ندوة "الجيولوجيا في خدمة إقتصادنا القومي" والتي عقدت يوم السبت
الموافق  3فبراير  2001بدار الضيافة بجامعة عين شمس.
حضور جميع ندوات الحقب الرابع والتنمية بجامعة المنصورة.
حضور جميع اجتماعات الجمعية المصرية لعلم الرسوبيات في الفترة من  2000وحتى
.2008
حضور ورشة العمل الدولية الثالثة عن المخاطر الزلزالية بشمال افريقيا تحت عنوان
 Seismic Risk in North Africaوالمنعقدة بكلية العلوم – جامعة المنصورة في الفترة
من  22-20مايو .2003
شارك بالحضور في المؤتمر السنوي الخامس إلدارة األزمات والكوارث الذي عقدته وحدة
بحوث األزمات والكوارث بجامعة عين شمس في  29-28أكتوبر .2000
الندوة اإلرشادية للسواحل المصرية ) بيئتھا – مواردھا – تنميتھا( والتي تنظمھا الجمعية
المصرية لعلم المعادن والجمعية المصرية للزمن الرابع والجمعية المصرية لعلم الرسوبيات
والجعية المصرية لإلستشعار عن بعد وعلوم الفضاء في الفترة من  24-23مارس 2002
بجامعة عين شمس.

ثالثا ً :المشاركة في المشروعات البحثية لخدمة المجتمع وتنمية البيئة.
 -1المشاركة الفاعلة من خالل مشروع تقييم األثر البيئي لحقل غاز أخن بشمال بورسعيد.
 -2اإلشتراك في مشروع دراسة الجيولوجيا البيئية للسواحل العربية على البحر المتوسط
واألحمر والتابع لھيئة اليونسكو )مشروع رقم  (389وذلك من خالل فعاليات جلسات ھذا
المشروع.
رابعاً :المشاركة في إلقاء محاضرة عامة في خدمة المجتمع
 -1إلقاء محاضرة في ندوة حماية شاطئ بورسعيد من التلوث والتي ينظمھا الفرع اإلقليمي
لجھاز شئون البيئة لشرق الدلتا وجمعية بلدي بمحافظة بورسعيد.

