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 الخاصةالذاتية  السيرة
  بالسيد األستاذ الدكتور / محمد محمد السيد ابراھيم

  دمنھورجامعة  -  كلية العلوم –قسم الجيولوجيا 
  

 
  البيانات الشخصية

 :محمد محمد السيد أبراھيم أسماعيل ا.د. األسم  
 :29/4/1961 تاريخ الميالد  
 :جمھورية مصر العربية –األسكندرية  محل الميالد  
 :ىمصر الجنسية  
 :مصر –األسكندرية  – بولكلي – احمد فؤاد درويششارع  7 عنوان األقامة  
 :203( 5452994 ھاتف المنزل(  
 :0123928874 المحمول 
 جامعة دمنھور – كلية العلوم –استاذ بقسم الجيولوجيا  :الوظيفة الحالية  
 :الجيولوجيا  التخصص العام 
 :صلبةجيوكيمياء الصخور ال التخصص الدقيق    
 مصر –دمنھورجامعة  -كلية العلوم  –قسم الجيولوجيا  عمل:عنوان ال  
 :045( 3373281 -  )045( 3358367 ھاتف العمل(  
 :045( 3358367 فاكس(  
 :بريد الكترونى mmelsayed_2016@yahoo.com   
                  mmelsayed_2000@yahoo.com    
 :أرمل الحالة األجتماعية 

  
  بيان بالتاريخ العلمى والوظيفى 

  : التاريخ العلمى
  1983مايو  -حصل سيادته على بكالوريوس علوم فى الجيولوجيا من جامعة االسكندرية.  
  1988ديسمبر  -حصل سيادته على ماجستير  العلوم فى الجيولوجيا من جامعة االسكندرية.  
  ديسـمبر  –حصل سيادته على دكتوراة الفلسفة فى العلوم فـى الجيولوجيـا مـن جامعـة االسـكندرية

1994  
  : التاريخ الوظيفى

  ـاراً مـن  –كليـة العلـوم  -عين سيادتـه فى وظيفة معيد بقسم الجيولوجيـا جامعـة االسـكندرية اعتبــ
11/10/1983.  

 جامعــة االســكندرية  –كليــة العلــوم  -قســم الجيولوجيــا عــين ســيادته فــى وظيفــة مــدرس مســاعد  ب
  .19/1/1989اعتبــاراً من 

  ـاراً مـن  –كلية العلوم  -عين سيادتـه فى وظيفة مدرس بقسم الجيولوجيا جامعـة االسـكندرية اعتبــ
31/1/1995.  

  ـندرية اع -كلية العلوم -عين سيادته فى وظيفة استاذ مساعد بقسم الجيولوجيا ـارا جـامعة االسـك تبـــ
 22/2/2000من   

  ـارا مـن    -كليـة العلـوم -عين سيادته فى وظيفة استاذ بقسم الجيولوجيـا ـندرية اعتبـــ ـامعة االسـك ـج
29/3/2005 

 ـارا  -بدمنھور كلية العلومب سيادته فى وظيفة استاذ بقسم الجيولوجيا  نقل جـامعة االسكـندرية اعتبـــ
 30/7/2007   من
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 ـارا مـن    -العلوم بدمنھور  عميدا لكلية عين سيادته حتـي  2007 /1/8جـامعة االسكـندرية اعتبـــ
25/10/2010 

 10/1/2012حتي2010  /26/10اعتبـــارا من  دمنھورجـامعة  -عميدا لكلية العلوم  عين سيادته 
  جـامعة االسكـندرية اعتبـــارا من    -دمنھور فرع كلية العلوم رئيس قسم الفيزياء بعين سيادته

 13/4/2008 حتي 2007 /18/11
  أثنـاء 1/11/2011حتـي 1/10/2011عين سيادته قائم بعمل رئيس جامعة دمنھـور اعتبـارا مـن)

 اجراء انتخابات رئاسة جامعة دمنھور)
 لحين  2014/  10/ 22 حتي 8/2014/ 4 قائم بعمل عميد لكلية العلوم جامعة دمنھور  من)

 جامعة دمنھور)  –ية العلوم تعيين عميد لكلاصدار قرار رئيس الجمھورية ب
  ــب ــيادته نائ ــيسعــين س ــة  رئ ــور جامع ــيم و الطــالبدمنھ ــن  – لشــئون التعل ــور م ــة دمنھ جامع

 5/01/2016 حتي 5/1/2012
  31/12/2015حتي  1/8/2015قائم بعمل رئيس جامعة دمنھور اعتبارا من 
 

  و شھادات التقدير العلمية زجـوائال   
 2001للتشجيع العلمى لعام  ندريةاالسك حصل سيادته على جائزة جامعة  
  توجيه الجيولوجيا و علوم البيئة (محافظة االسكندرية) –شھادة تقدير من ادارة غرب التعليمية 
 شھادة تقدير من ادارة التربية العسكرية  بجامعة دمنھور 
  ادارة التدريب –شھادة تقدير من مديرية الزراعة بمحافظة البحيرة 
 تنمية و التعاون الدولي بجامعة دمنھورشھادة تقدير من لجنة ال 
  شھادة تقدير من جمعية خريجي كلية العلوم بجامعـة االسـكندرية بالتعـاون مـع الشـركة المصـرية

 لالستشارات الصناعية و البيئية (أيجيكو)
  جامعة دمنھور –شھادة تقدير من كلية االداب 
   شھادة تقدير من جمعية حماة المستقبل 
  بة المھن العلمية باالسكندريةشھادة تقدير من نقا 
 شھادة تقدير من وزارة الصحة و السكان بمحافظة البحيرة 
  جامعة دمنھور –شھادة تقدير من طالب كلية العلوم 
  جامعة االسكندرية –الجيولوجية بكلية العلوم شھادة تقدير من الجمعية 
  الطالبية   فرع دمنھور للتميز في االنشطة -جامعة االسكندرية شھادة تقدير من 
 كلية العلوم  –و الخامس و السادس الرابع الثالث وجيوكيمياء الدولي شھادات تقدير من مؤتمر ال– 

 جامعة االسكندرية
 للجھود الداعمة لحمالت  –جامعة دمنھور  –تقدير من وحدة التوعية للوقاية من فيروس سي  درع

 الوحدة لمكافحة انتشار فيروس سي بين المواطنين
 ر من مؤتمر "دور المرأة في عملية التنمية" و الذي نظمه قطاع شئون خدمة المجتمـع و درع تقدي

 جامعة دمنھور –تنمية البيئة 
  جامعة دمنھور –درع تقدير من كلية الصيدلة 
  لزيارة طـالب برلمـان جامعـة دمنھـور  –وزارة الدفاع  –درع تقدير من قائد قوات الدفاع الجوي

 20/12/2014الجوي بالمقطم  مركز قيادة قوات الدفاع ل
  2015جامعة دمنھور للجھود و الدعم لتطوير الكلية (فبراير  –درع التميز من كلية التمريض( 
  شھادة تقدير من جامعة قنـاة السـويس للمشـاركة االيجابيـة فـي فاعليـات اسـبوع شـباب الجامعـات

    2015العاشر خالل شھر سبتمبر 
 2016ة درع تقدير من نقابة المھن العلمي   

  
  البعثات

الـى  5/9/1992فـى الفتـرة مـن  –النـرويج  –سافر سيادته فى بعثـة اشـراف مشـترك الـى جامعـة بـرجن 
  ابحاث الجزء الخارجى من رسالة الدكتوراه الخاصة بسيادته. ألجراء 3/9/1994
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   ةوالتطبيقي ةالعلمي ةبيان باالنشط

  
  : أوالً : األشراف على الرسائل العلمية

)I (درجة دكتوراه الفلسفة فى العلوم فى الجيولوجيا  رسائل  
  دكتوراه ئلمرفق بيان معتمد يوضح ان سيادته يقوم باألشراف على رسا 

  ) أسم الطالب: ھشام على حسن حسنى1(
عنوان الرسالة: جيوكيمياء و أصل مظاھر التمعدن لبعض الصخور بمنطقة وادى حمـد بشـمال الصـحراء 

  مصر –الشرقية 
  أ.د/ أحمد أسماعيل أرسالن  المشرفون:  
  أ.د / محمد محمد السيد ابراھيم                
  عبد القادر محمد مغازى /أ.د                 

  جامعة األسكندرية –كلية العلوم  18/5/1998تاريخ و مكان التسجيل: 
  30/11/2008تم منح الدرجة في    : منح الدرجةتاريخ 

  براھيم محمد الديب: ھدى محمد اة) أسم الطالب2(
  مصر  –الصحراء الشرقية   -عنوان الرسالة: دراسات جيولوجية و جيوكيميائية  لبعض مناطق الذھب 

  أ.د/ صبحى عثمان خليل  المشرفون:  
  أ.د/ أحمد أسماعيل أرسالن                  
  محمد محمد السيد ابراھيم /أ.د                  

  أسحق خليلد/ خليل أ.                  
      جامعة األسكندرية –كلية العلوم    1999/ 15/7تاريخ و مكان التسجيل: 

  )2016في اكتوبر نح الدرجة م (تم    : منح الدرجةتاريخ 
)II ( فى العلوم فى الجيولوجيا   الماجستيررسائل درجة  

  ة الماجستيرمرفق بيان معتمد يوضح ان سيادته يقوم باألشراف على رسال
  ابراھيم محمد ابراھيم أيمان: ةلطالب) أسم ا1(

  -  في منطقة منجم ذھـب كردمـان جيوكيميائيال معدنية و االستكشاف جيولوجية و ةعنوان الرسالة: دراس
  مصرب  الصحراء الشرقيةوسط 

  أ.د/ محمد محمد السيد ابراھيم   :المشرفون
  د/ خليل أسحق خليل                      

  يد/ احمد محمد المك       
      جامعة األسكندرية –كلية العلوم    2007 /15/9تاريخ و مكان التسجيل: 

 )2012تم منح الدرجة  عام (    : منح الدرجةتاريخ 
  ابراھيم  ھند أحمد: ة) أسم الطالب2(

 -جيوتقنية لرواسـب الحقـب الربـاعي الضـحلة بمحافظـة االسـكندرية  جيولوجية و ةعنوان الرسالة: دراس
  مصر

  أ.د/ محمد محمد السيد ابراھيم   :المشرفون
  محمد أحمد راشدد/ أ.                      

  أ.د/ قدري ناصر صديق      
  د./ أشرف كمال نظير       

      جامعة األسكندرية –كلية العلوم    2007 /30/10تاريخ و مكان التسجيل: 
  )2012تم منح الدرجة  عام (    : منح الدرجةتاريخ 

   السيد علي بغدادي سالم نھي: ة) أسم الطالب3(
الصحراء الشرقية  –و تركيبية و جيوكيمائية لمنطقة منجم ذھب أم كوال جيولوجية  ةعنوان الرسالة: دراس

  مصر -
  أ.د/ محمد محمد السيد ابراھيم     :المشرفون
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  محمود ھاني شلبي  د/ أ.                      
  أ.د/ خليل اسحاق خليل     

    دمنھورجامعة  –كلية العلوم    2013 /14/4تاريخ و مكان التسجيل: 
 )2017في يونية نح الدرجة  م تم (    : منح الدرجةتاريخ 

    ھاني محمود محمود الجمل) أسم الطالب: 4(
 -لـدلتا النيـل البحرية في المنطقة الشرقية  غازالصخور الطينية المصدرية و خزان التقييم عنوان الرسالة: 

  مصر
  مد محمد السيد ابراھيمأ.د/ مح     :المشرفون
  الھامي علي ترابيس /أ.د       
  د/ محمد عالء محمد         

    دمنھورجامعة  –كلية العلوم    2014 /27/9تاريخ و مكان التسجيل: 
 )2018في مارس نح الدرجة  م تم(    : منح الدرجةتاريخ 

    أسماء عادل خليفة حنفي: ة) أسم الطالب5(
ي لرواسب الحمامات في اواخر مرحلة ما قبل الكامبري في جبل ام طـواط الوضع التركيبعنوان الرسالة: 

  مصر -شمال الصحراء الشرقية  –
  أ.د/ محمد محمد السيد ابراھيم     :المشرفون

  محمود ھاني شلبيد/ أ.                     
  حسام انور خميسد/       

    نھوردمجامعة  –كلية العلوم    2015يناير  تاريخ و مكان التسجيل: 
 )2019في يناير نح الدرجة  م تم(    : منح الدرجةتاريخ 

   ھند ابراھيم عبد المجيد علي حسن: ة) أسم الطالب6(
تفسير بيانات الطرق الحقلية الستكشاف المعادن التحـت السـطحية الموجـودة علـي طريـق عنوان الرسالة: 

  مصر -سفاجا , الصحراء الشرقية  –القصير 
  حمد محمد السيد ابراھيمأ.د/ م     :المشرفون

  الھامي علي ترابيسد/ أ.                     
  د/ أحمد بكر خليل        

    دمنھورجامعة  –كلية العلوم    2015فبراير  تاريخ و مكان التسجيل: 
 )لم تمنح الدرجة  بعد(    : منح الدرجةتاريخ 

    أسماء ابراھيم حسين ابراھيم زنيط : ةأسم الطالب) 7(
  مصر -التقييم الجيوبيئي للمياه الجوفية في ابو المطامير و ما حولھا , محافظة البحيرة لرسالة: عنوان ا

  أ.د/ محمد محمد السيد ابراھيم     :المشرفون
  أنور عبد العزيز الفقيد/ أ.                     

  د/ عثمان محمد بدران        
    دمنھورامعة ج –كلية العلوم    2016 ينايرتاريخ و مكان التسجيل: 

 )لم تمنح الدرجة  بعد(    : منح الدرجةتاريخ 
    نورا جمال عبد الونيس: ةأسم الطالب) 8(

الدراسات المعدنية, التركيبية, الجيوكيميائية و أصـل صـخور الجرانيـت الحاملـة للمعـادن عنوان الرسالة: 
  مصر -النادرة بمنطقة ابو خريف , شمال الصحراء الشرقية 

  أ.د/ محمد محمد السيد ابراھيم     :المشرفون
  خليل اسحق خليلد/ أ.                     

  د/ حسام انورخميس        
    دمنھورجامعة  –كلية العلوم    2016فبراير تاريخ و مكان التسجيل: 

  )لم تمنح الدرجة  بعد(    : منح الدرجةتاريخ 
   السيد سليمان الوكيلأسم الطالب: ) 9(
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راسة الصخرية و التحليـل التركيبـي لصـخور القاعـدة فـي أواخـر ماقبـل الكمبـري فـي الدعنوان الرسالة: 
  مصر -منطقة وادي فالق السھل و وادي فالق الوعر , شمال الصحراء الشرقية 

  أ.د/ محمد محمد السيد ابراھيم     :المشرفون
  محمود ھاني شلبيد/ أ.                      

  حسن اسماعيل الصندوليد/         
    دمنھورجامعة  –كلية العلوم    2018 سبتمبراريخ و مكان التسجيل: ت

 )لم تمنح الدرجة  بعد(    : منح الدرجةتاريخ 
  

  : الدراسية برامجالو تقييم ثانياً : تطوير 
 فـى  جامعـة االسـكندرية  –الجيولوجيـا  المشاركه  فـى المـؤتمر العلمـى السـنوى الـذى عقـد بقسـم

المناھج الدراسيه لطلبة القسم والقيام بـالرحالت العلميـه الجيولوجيـه  لمناقشة تطوير 22/9/2002
  لطلبة القسم. وناقش المؤتمر سبل تطوير المقررات الدراسيه للفرق المختلفه لطلبة القسم.

  فـى  جامعـة االسـكندرية  –الجيولوجيـا  بقسـمالمشاركه  فـى المـؤتمر العلمـى السـنوى الـذى عقـد
  المناھج الدراسيه لطلبة القسم .لمناقشة تطوير  14/6/2004

  المشاركه بالرأى والتحليل فى كيفية تطبيق استراتيجية تطوير التعليم العالى والذى أقرھا المـؤتمر
  القومى للتعليم العالى.

 ) و ذلـك ضـمن 2004المساھمة و المشاركة فى تطوير مقـرر الجيولوجيـا الحقليـة لطلبـة القسـم (
 HEEPF   عالى صندوق مشروع تطوير التعليم ال

 لوضـع الئحـة السـاعات المعتمـدة لطلبـة مرحلـة  لتطوير المقررات الدراسية و عضو لجنة بالقسم
 )2005البكالوريوس (

  ــة ــة مرحل ــدة لطلب ــاعات المعتم ــة الس ــية و وضــع الئح ــررات الدراس ــوير المق ــة تط ــيس لجن رئ
 ) لطالب كلية العلوم بدمنھور2007البكالوريوس (

 رات الدراسـية طبقـا لنظـام السـاعات المعتمـدة لبرنـامج خـاص فـي كليـة رئيس لجنة لوضع المقر
 العلوم بدمنھور باسم "جيولوجيا االثار و المياه الجوفية"

  جامعة اسيوط بنظام الساعات المعتمـدة  –عضو لجنة مراجعة و تقييم الالئحة الداخلية لكلية العلوم
 )2008لمرحلة البكالوريوس (

 جامعة الفيوم بنظام السـاعات المعتمـدة  –الالئحة الداخلية لكلية العلوم  عضو لجنة مراجعة و تقييم
 )2008لمرحلة البكالوريوس (

  جامعـة كفـر الشـيخ بنظـام السـاعات  –عضو لجنة مراجعة و تقييم الالئحة الداخليـة لكليـة العلـوم
  )2008المعتمدة لمرحلة البكالوريوس (

 ة التي يتم تدريسـھا بشـعبة الجيوفيزيـاء و توصـيفھا عضو لجنة مراجعة و تقييم المقررات الدراسي
   )2008االسكندرية بنظام الساعات المعتمدة لمرحلة البكالوريوس ( جامعة –لكلية العلوم 

  جامعـة الزقـازيق بنظـام السـاعات  –عضو لجنة مراجعـة و تقيـيم الالئحـة الداخليـة لكليـة العلـوم
  )2008المعتمدة لمرحلة البكالوريوس (

 جامعة الفيوم بنظام السـاعات المعتمـدة  –جنة مراجعة و تقييم الالئحة الداخلية لكلية العلوم عضو ل
  )2008لمرحلة الدراسات العليا (

  جامعـة قنـاة السـويس   –عضو لجنة مراجعة و تقيـيم الالئحـة الداخليـة لكليـة العلـوم باالسـماعيلية
 )2009بنظام الساعات المعتمدة لمرحلة الدراسات العليا (

 جامعـة عـين شـمس  بنظـام  –البترول لكلية العلوم  فيزياءعضو لجنة مراجعة و تقييم برنامج جيو
 )2009الساعات المعتمدة لمرحلة البكالوريوس (

  جامعـة اسـيوط  بنظـام  –لكليـة العلـوم  و الميـاه البترول علومعضو لجنة مراجعة و تقييم برنامج
 )2009الساعات المعتمدة لمرحلة البكالوريوس (

  جامعـة قنـاة  –عضو لجنة مراجعة و تقييم برنامج جيولوجيـا البتـرول لكليـة العلـوم باالسـماعيلية
 )2009السويس  بنظام الساعات المعتمدة لمرحلة البكالوريوس (



 

 7

  جامعة المنيا بنظـام السـاعات المعتمـدة  –عضو لجنة مراجعة و تقييم الالئحة الداخلية لكلية العلوم
 ) 2009العليا ( لمرحلة الدراسات

  جامعة طنطا بنظام السـاعات المعتمـدة  –عضو لجنة مراجعة و تقييم الالئحة الداخلية لكلية العلوم
   )2009لمرحلة البكالوريوس (

  جامعـة بنـي سـويف بنظـام السـاعات  –عضو لجنة مراجعة و تقييم الالئحة الداخلية لكليـة العلـوم
 )2010المعتمدة لمرحلة الدراسات العليا (

  بنظام الساعات المعتمـدة  حلوانجامعة  –عضو لجنة مراجعة و تقييم الالئحة الداخلية لكلية العلوم
 )2010( البكالوريوسلمرحلة 

  بنظـام السـاعات  االسـكندريةجامعـة  –عضو لجنة مراجعة و تقييم الالئحة الداخليـة لكليـة العلـوم
 )2011المعتمدة لمرحلة الدراسات العليا (

 كليـة  – نظـام السـاعات المعتمـدة (تعلـيم مفتـوح) –اعداد برنـامج جيولوجيـا االثـار  المشاركة في
 )2014( جامعة دمنھور –العلوم 

  مراجعــة الالئحــة االسترشــادية الموحــدة بنظــام الســاعات المعتمــدة لمرحلــة البكــالوريوس لكليــات
  )2014( جامعة دمنھور

  
  : فى الجمعيات العلمية ةعضويالثالثاً : 
 عية الجيولوجية المصريةعضو الجم  
 عضو جمعية المعادن المصرية  
  جامعة األسكندرية –عضو فى دورية كلية العلوم  
  ــار ــم اختي ــوم لعــام  ســيادتهت ــة لتطــوير العل  American 2003كعضــو فــى الجمعيــة األمريكي

Association for the Advancement of Science (AAAS)  
 عضو نقابة المھن العلمية  
 ة الجمعية الجيوكيميائية العربيةعضو مجلس أدار 
 ) عضو في االتحاد العربي لعلوم االرضArabian Geosciences Union(  

  
  رابعاً: بيان بالمقررات الدراسية التى قام بتدريسھا

بــأداء محاضــرات المقــررات الدراســية األتيــة و األشــراف علــى دروســھا العمليــة كمــا يقــوم  ســيادتهقــام 
  .ررات و المناھج الدراسيةباألشراف و التطوير للمق

  
 و الدكتوراه) (أ)  مقررات لطلبة الدراسات العليا (تمھيدي الماجستير 

                                                               جيولوجية مصر 
 الجيولوجيا التركيبية و التكتونية 
 المتقدمة  الجيوكيمياء 
 استكشاف جيوكيميائي متقدم 
 المتقدمة و المتحولة اريةالصخور الن 
   مقررات خاصة 
 جامعة دمنھور – بكلية االدابرافيا غبقسم الجعلم الصخور لطالب الدراسات العليا مقرر 
 مقرر الجيولوجيا المنجمية المتقدمة 
 مقرر جيولوجيا النظائر 
 مقرر الجيولوجيا الھندسية المتقدمة 

                                            
 :     مقررات لطلبة مرحلة البكالوريوس (ب) 

  جيولوجيا) - جيوكيمياء لطلبة الفرقة الرابعة (شعبة كيمياءالتدريس مقرر 
   (الشعبة الخاصة) تدريس مقرر الجيوكيمياء لطلبة الفرقة الرابعة  
  الصفائح التكتونية لطلبة الفرقة الثالثة (شعبة الجيوفيزياء)                  تدريس مقرر 
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 جيولوجيا) - (شعبة كيمياء جيولوجية مصر لطلبة الفرقة الرابعة دريس مقرر ت      
  شــعبة كيميــاء بتروجرافيــة الصــخور الناريــة و المتحولــة لطلبــة الفرقــة الثانيــةتـدريس مقــرر) - 

 جيولوجيا)                 
  جيولوجيا)   - الصخور النارية لطلبة الفرقة الثالثة (شعبة كيمياءتدريس مقرر 
 (الشعبة الخاصة) تدريس مقرر الصخور الناريه لطلبة الفرقه الثالثه 
  جيولوجيا  - كيمياءتدريس مقرر الصخور المتحوله لطلبة الفرقه الثالثه (شعبة  (  
   (الشعبه الخاصه) تدريس مقرر الصخور المتحوله لطلبة الفرقه الثالثه  
  جيولوجيا)   - ية (شعبة كيمياءبللورات و بصريات المعادن لطلبة الفرقة الثانتدريس مقرر 
  نظـام السـاعات  - شـعبة العلـوم الجيولوجيـة -علم البللـورات لطلبـة الفرقـة األولـىتدريس مقرر)

 المعتمدة)
  نظـام السـاعات  -شـعبة العلـوم الجيولوجيـة  - لطلبـة الفرقـة األولـى الصـخورتدريس مقرر علم)

 المعتمدة)
   نظــام   -شــعبة العلــوم الجيولوجيــة  -الفرقــة األولــىلطلبــة  الجيولوجيــا التركيبيــةتــدريس مقــرر)

                                                                                                                    الساعات المعتمدة)
 يولوجيا)ج - (شعبة كيمياء بالقسم األشراف على المقالة و البحث لطلبة الفرقة الرابعة 
  جيولوجيا) –مقرر الجيولوجيا المنجمية و الھندسية لطلبة الفرقة الرابعة بالقسم (شعبة كيمياء 

  
  خامساً: بيان بالنشاط الجامعي على مستوى القسم و الكلية و الجامعة.

  
 بيان باألشراف على الرحالت العلمية الخاصة بالطلبة )أ (
 الـى شـركة النصـر للمالحـات جيولوجيـا  - كيميـاء (شـعبة ةالرابعـ  ةمع طلبة الفرق ةميداني ةزيار (

  بالمكس وذلك لمشاھدة ودراسة طرق صناعة الملح 
 الى منطقة برج العرب والسـاحل الشـمالى  ةاالولى والثاني ةمع طلبة الفرق ةتعليمي ةجيولوجي ةرحل

مالحـات  وكذلك تـم زيـارة Coastal ridges ةبالمنطق ةلدراسة التالل الساحلي ةلمدينة االسكندري
 لشركة النصر للمالحات   ةبرج العرب التابع

 ــار ـ  ةزي ــة الفرـق ــع طلب ــر م ــيدى كري ــيدبك بس ــركة س ــى ش ـ  ةال ــة  ةالرابـع ــى دراس ــالع عل لالط
 البتروكيماويات بالشركة  

 الـى مصـنع ليسـيكو لصـناعة جيولوجيـا  - كيميـاء(شـعبة  ةالرابعـ  ةمع طلبة الفرقـ  ةميداني ةزيار (
  عة السيراميك وكيفية استخدام المواد الخام فى صناعة السيراميك.السيراميك وذلك لمشاھدة صنا 

 الى سيناء والسويس  ةوالرابع ةالثالث ةالقيام واألشراف العلمى على رحلة البكالوريوس لطلبة الفرق
  . 29/3/2001الى  21/3/2001من   ةفى الفتر ةوالصحراء الشرقي

 كيميـاء(شعبة  ةوالرابع ةالثالث ةلطلبة الفرقواألشراف العلمى على رحلة البكالوريوس  ةالمشارك - 
  . 2002مارس  26-19من  ةفى الفتر ة)  الى منطقة السويس والصحراء الشرقيجيولوجيا 

 رحلة علمية ميدانية لطلبة الفرقة الرابعة (الشعبة الخاصة) الى شركتى ويسترن جيكـوWestern 
Geco  و شركة جيوبترولGeopetrol  2002ديسـمبر  29-27الفتـرة  بمنطقة رأس غارب فى 

و ذلك للتعرف على أحدث الطرق و األجھزة المستخدمة فى الجيوفيزياء و المستخدمة فى دراسـة 
 التراكيب الجيولوجية

  جيولوجيـا  - كيميـاءالمساھمة و المشاركة فى الرحلة الميدانية لطلبة الفرقة الرابعة بالقسم (شعبة (
فـى منطقـة العلمـين  26/4/2002فـى  (WEPCO)بكـو الى شركة بترول الصـحراء الغربيـة وي

  غرب األسكندرية و ذلك لمشاھدة حقول انتاج الزيت
  الـى منطقـة شـرق  23/4/2003رحلة علمية ميدانية مع طلبة الفرقة الثالثـة و الرابعـة بالقسـم فـى

لمشاھدة الطرق الجيوفيزيائية للبحث و التنقيـب  INA NAFTAPLINالدلتا بالتعاون مع شركة 
  عن البترول

  المشاركة و األشراف العلمى على رحلة البكالوريوس بالقسـم لطلبـة الفرقـة الثالثـة و الرابعـة الـى
 2004مارس  31-24منطقة خليج السويس و جبل  الزيت فى الفترة 
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   القيام برحلة جيولوجية لمنطقة غرب اإلسكندرية لطلبة الفرقة الثالثة 
 رواش لطلبة الفرقة األولى  القيام برحلة جيولوجية لمنطقة أبو 
            ــة بمنطقــة جنــوب ســيناء و البحــر األحمــر لطلبــة الفرقــة الثالثــة ــة جيولوجيــة تدريبي ــام برحل القي

 والرابعة 
  (وبيكـو) زيارة حقول الغازات الطبيعية بمنطقة أبى قير التابعة لشـركة بتـرول الصـحراء الغربيـة

 لطلبة الفرقة الثالثة  
 لمية إلى منطقة رشيد لزيارة حاجز األمواج و الرمال السوداء لطلبة الفرقة الرابعة  القيام برحلة ع 
  جامعـة دمنھـور لمنـاطق  –كليـة العلـوم  –المشاركة برحالت جيولوجية لطالب قسـم الجيولوجيـا

 لزيارة المحاجر و المناجم بتلك المناطق و وادي النطرون الفواخير و اسوان 
  

 بيان باألنشطة األخرى )ب(
 2015لجنة الوظائف االدارية العليا و االدارة التنفيذية بجامعة االسكندرية  عضو  
  2014المشاركة في اعداد الئحة البرلمان الطالبي لجامعة دمنھور 
  2011حتي  2008رئيس مجلس ادارة وحدة ضمان الجودة بكلية العلوم بدمنھور من 
 جامعـة االسـكندرية منـذ مـارس  –ھور مدير مشروع انشاء وحدة ضمان الجودة بكلية العلوم بـدمن 

 2011حتي سبتمبر  2008
 2010 عام كلية علوم دمنھورب االولي ةساھم وشارك فى برنامج التدريب الصيفى لطلبة الفرق 
 2008 عام كلية علوم دمنھورب االولي ةساھم وشارك فى برنامج التدريب الصيفى لطلبة الفرق 
 ارسـاء مفھـوم الـوعي البيئـي" ضـمن برنـامج النـدوة و  القاء محاضرة بعنوان " دور الجامعة في

ــاريخ  ــي بت ــوعي البيئ ــال ال ــي مج ــدمنھور ف ــوم ب ــة العل ــدة بكلي ــة المنعق ــة البيئي ــابقة الثقافي المس
23/10/2008  

  فـرع  –المشرف علي مركز تنمية قدرات اعضاء ھيئة التـدريس و القيـادات بجامعـة االسـكندرية
   2007 منذ نوفمبر  دمنھور

  2006 - 2001بالقسم اعوام  ةالثالث ةوشارك فى برنامج التدريب الصيفى لطلبة الفرقساھم. 
  2007الي مايو  2006امين مجلس قسم الجيولوجيا منذ ابريل عام  
  والجيولوجيـا والمسـتوى الرفيـع والـذى  ةساھم فى تنفيذ التدريب الخاص بمدرسى العلوم فى البيئـ

قـاء محاضـرات فـى أنـواع الصـخور وحركـة القـارات ونظريـة بأل ةالتعليميـ  ةتقيمه ادارة العامري
  . 2002مارس  5 -2 ةالفتر و فى 1997عام  وذلك فى ةاأللواح التكتوني

 2001,  2000الثقـافى والـذى أقـيم لطلبـة القسـم فـى أعـوام  –ساھم وشارك فى اليوم الرياضى  ,
2002 .  

  2003 -1995عضو لجنة جرد مخزن القسم .  
 بالقسم. ةالميكروسكوبي ةجھيز معمل للدراسساھم فى اعداد وت  
 2002,  2000,  1998 اعوام ةفى فعاليات يوم الخريجين والذى أقيم بالكلي ةوالمساھم ةالمشارك 

  2003و 
 ةفـى الفتـر ةفى أعمال مؤتمر الجيوكيمياء الخـامس والـذى أقـيم باألسـكندري ةوالمشارك ةالمساھم 

  .ةالمؤتمر للصخور الناري والقيام بعمل كتيب 2001سبتمبر  13 -12
 2001/ 2000خالل العام الجامعى  ةبالكلي ةالرياضي ةعضو اللجن .  
 ةالرياضـي  ةللمشـارك ةفى القيام الى زيارة الجامعة األمريكيـ  ةمع طلبة الكلي ةوالمشارك ةالمساھم 

 . 23/2/2000وذلك فى 
 .عضو لجنة تطوير وتحديث المعامل بالقسم  
 2002/2003المثالى و الطالبة المثالية بالقسم للعام الجامعى  عضو لجنة اختيار الطالب  
  المساھمة و المشاركة فى حلقات الندوات بالقسم و تم دعوة السيد أ.د/ على الـدين خالـد الشـاذلى– 

رئيس قسم الجيولوجيا بجامعة تينسى بالواليات المتحدة األمريكية حيث القى سيادته محاضرة عن 
  18/12/2002مان فى الصخور المتحولة فى ع

 مشرف على المتحف الجيولوجى بالقسم  
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  حضور األحتفال بعيد العلم و الذى اقامته جامعة األسـكندرية فـى مركـز المـؤتمرات للجامعـة فـى
و قد تم تكريم السادة أعضاء ھيئة التدريس الحاصلين على جـوائز الدولـة و جـوائز  26/7/2003

  الجامعة
  15/4/2004جامعة األسكندرية فى  –الذى أقيم بكلية العلوم حضور األحتفال بيوم البيئة و   
 ةفـى الفتـر ةفى أعمال مؤتمر الجيوكيميـاء السـادس والـذى أقـيم باألسـكندري ةوالمشارك ةالمساھم 

 .2004سبتمبر  16 -15
  المشاركة فى بعض اللجان التى أسندت إليه من القسم مثل لجنة تنظيم المتحف الجيولـوجى بالقسـم

 لمخازن و المشتريات  جنة اوكذلك ل
 واظب و يشارك فى حضور و ألقاء محاضرات فى الندوات العلمية التـى تعقـد بالقسـم فـى الفتـرة ي

 2007-1995من 
  عضو فى اللجنة المنظمة و لجنة المطبوعات و النشر فى مؤتمر الجيوكيمياء الثالـث و الـذى عقـد

 1997بالقسم عام 
 وعات و النشر فـى مـؤتمر الجيوكيميـاء الرابـع و الـذى عقـد عضو لجنة السكرتارية و لجنة المطب

 1999بالقسم عام 
  1996المشاركة فى األشراف على النادى الصيفى الذى أقامته الكلية عام 
            القيام برحلة جيولوجية تدريبية بمنطقة جنوب سيناء و البحر األحمر لطلبة الفرقة الثالثة

 5/2006/ 8-7 والرابعة 
  
  الندوات العلميةالمؤتمرات و : بيان بحضور اً دسسا
  

  العلمية المحلية و الندوات المؤتمرات )أ (
يونيـو  10-9حضور الندوة الدولية بالقاھرة تحت عنوان " نظم القبول بالجامعات" خـالل الفتـرة مـن  .1

سـكو بفندق كونراد بالقاھرة و ذلك بالتعـاون مـع شـعبة التعلـيم العـالي و التربيـة بمنظمـة اليون 2015
خبـراء  ةبباريس و مكتب اليونسكو االقليمي بالقاھرة و اللجنة الوطنية المصرية لليونسـكو و بمشـارك

 .  الواليات المتحدة االمريكية –كوريا الجنوبية  –النرويج  –فرنسا  –البرازيل  –الصين  -من كندا  
ة التعليم و االعتماد  بعنـوان حضور مؤتمر و احتفالية قطاع التعليم العالي بالھيئة القومية لضمان جود .2

 2015مايو  25جامعة القاھرة في  –" نحو نقلة نوعية في التعليم العالي " بقاعة االحتفاالت الكبري 
حضور المؤتمر العلمي الدولي السادس للجمعيـة الطبيـة البيطريـة المصـرية لعلـم الطفيليـات بعنـوان  .3

ــة  ــد بكلي ــذي عق ــات" و ال ــن الطفيلي ــة م ــو مصــر خالي ــي "نح ــور ف ــة دمنھ الطــب البيطــري بجامع
15/12/2014 

حضور مؤتمر بعنوان " دور المرأة في عملية التنمية" و الذي نظمته جامعة دمنھور بالمجمع الثقافي  .4
و القاء كلمة جامعة دمنھور و بحضور السفيرة/ ميرفـت الـتالوي رئـيس  11/12/2014بدمنھور في 

 البحيرة محافظ السيد/ المجلس القومي للمرأة و حضور 
بعنــوان  12/11/2014جامعــة دمنھــور بتــاريخ  –لكليــة التمــريض حضــور المــؤتمر العلمــي االول  .5

 "القوي و التحديات في ادارة التمريض"
 9/9/2014جامعة دمنھور بتاريخ  –حضور المؤتمر العلمي االول لكلية الصيدلة  .6
و تـم  25/5/2010-24بتـاريخ  الملتقي الدولي االول للمياه المنعقـد بمجمـع مبـارك بـدمنھورحضور  .7

" دراسات جيولوجية و جيوفيزيقية للمياه الجوفية بمنطقة الضبعة شمال الصـحراء القاء بحث بعنوان 
 مصر"   –الغربية 

Trabees, I, Tharwat, A, El-Sayed, M. M., Esam, K., and Manal, M. (2010): 
Geological and geophysical investigations for development of west El-Dabaa 
area, North Western Desert, Egypt. First International Conference on Water, 
Damanhour University, Egypt, 61-69.  

 
  31/12/2009-29االمريكي المنعقد بكلية العلوم بدمنھور بتاريخ -الملتقي المصريحضور  .8
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و القـي السـيد  12/12/2009كلية العلوم بدمنھور بتاريخ الفرنسي المنعقد ب-الملتقي المصريحضور  .9

 محاضرة بعنوان: 2جامعة بوردو  –االستاذ الدكتور/ مارك الندري 
Regulation of GABA-B activation by associated proteins in the spinal cord of 
neuropathic rats 

 
لــوعي البيئــي" ضــمن برنــامج النــدوة و القــاء محاضــرة بعنــوان " دور الجامعــة فــي ارســاء مفھــوم ا .10

  23/10/2008المسابقة الثقافية البيئية المنعقدة بكلية العلوم بدمنھور في مجال الوعي البيئي بتاريخ 
  

جامعــة  –كليــة العلــوم  –بقســم الجيولوجيــا والــذى أقــيم  ثــامنحضــور مــؤتمر الجيوكيميــاء الــدولى ال .11
  2008 اغسطس 28 -26 ةفى الفتر ةاالسكندري

  
 بـأدارة فـرع  والـذى أقـيم ول في الجودة  بعنوان " الجودة: مطلب قـومي" ضور المؤتمر الدولى االح .12

  (رئيس جلسة) 2008مايو  7-6 ةفى الفتر االسكندرية بدمنھورجامعة 
 

  2006سبتمبر  7 -6 ةفى الفتر ةوالذى أقيم باالسكندري بعحضور مؤتمر الجيوكيمياء الدولى السا  .13
  

كليـة  –بقسـم الجيولوجيـا  26/12/2005يا و التنمية الرابعة و التي عقدت في حضور ندوة الجيولوج .14
  شبين الكوم –العلوم جامعة المنوفية 

  
 16-15 ةلجيولوجيـة أفريقيـا والـذى أقـيم بجامعـة أسـيوط فـى الفتـر رابـعحضور المـؤتمر الـدولى ال .15

  2005نوفمبر
  

 First International Conference on the)تيسـسلجيولوجيـة  ألولحضور المـؤتمر الـدولى ا .16
Geology of the Tethys, Cairo University, Egypt)  ةفى الفتـر القاھرةوالذى أقيم بجامعة 

   2005 نوفمبر 11-14
  

سـبتمبر  16 -15 ةفـى الفتـر ةحضور مـؤتمر الجيوكيميـاء الـدولى السـادس والـذى أقـيم باالسـكندري .17
  وتم القاء بحثان: 2004

1- El-Sayed, M. M., Moghazi, A. M., Arslan, A. I. and Hosny, H. (2004): 
Petrological and geochemical constraints on the tectonomagmatic evolution 
of the late Neoproterozoic Hammad Dokhan volcanics, northern Eastern 
Desert, Egypt. 

2- Moghazi, A. M., El-Sayed, M. M., Arslan, A. I. and Hosny, H. (2004): 
Geochemistry and petrogenesis of the late Neoproterozoic granitoids at Wadi 
Hammad, northern Eastern Desert, Egypt. 

 
و الذى اقيم بجامعة القاھرة فى   (GAW-7)حضور المؤتمر الدولى السابع لجيولوجية العالم العربى  .18

  و تم القاء بحث بعنوان 2004فبراير  19-16الفترة 
Mohamed, F. H. and El-Sayed, M. M. (2004): Neoproterozoic post-orogenic and 
anorogenic A-type fluorite-bearing younger granitoids, Eastern Desert, Egypt: 
petrogenetic and geotectonic implications. 
 

 30-28 ةحضـور المـؤتمر الــدولى الثـانى لجيولوجيـة أفريقيــا والـذى أقـيم بجامعــة أسـيوط فـى الفتــر .19
  :بعنوان وتم القاء بحث 2001أكتوبر
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Arslan, A. I., Khalil, S. O., El-Sayed, M. M., Mohamed, F. H. and El-Deeb, H. 
M. (2001): Some geochemical features of bedrocks associating the hydrothermal 
gold mineralization at the El-Eradiya gold mine area, Central Eastern Desert, 
Egypt. 

 
سـبتمبر  13 -12 ةفـى الفتـر ةحضور مـؤتمر الجيوكيميـاء الـدولى الخـامس والـذى أقـيم باالسـكندري .20

  ث :وبح  ثالث وتم القاء 2001
1- El- Nisr, S. A. and El-Sayed, M. M. (2001): The role of fractional 

crystallization and hybridization in the evolution of the zoned Mukhattata 
pluton, Eastern Desert, Egypt. 

2- Arslan, A. I., Khalil, S. O., El-Sayed, M. M., Mohamed, F. H. and El-Deeb, 
H. M. (2001): Contribution to the geochemistry of bedrocks and wallrock 
alteration, El Eradiya gold mine area, Central Eastern Desert, Egypt 

3- Mohamed, F. H., El-Sayed, M. M., Furnes, H. and Kanisawa, S. (2001): 
Geochemistry and petrogenetic aspects of the Neoproterozoic plutonic rocks 
suites in the Umm Gheig province, Central Eastern Desert, Egypt: special 
emphasis on the granitoid suites. 

 
  :بعنوان) وتم القاء بحث  2000نوفمبر  18حضور اجتماع جمعية المعادن الثالث عشر (  .21

Arslan, A. I., Khalil, S. O., El-Sayed, M. M., Mohamed, F. H. and El-Deeb, H. 
M. (2000): Contribution to the geochemistry of bedrocks and wallrock 
alteration, El Eradiya gold mine area, Central Eastern Desert, Egypt. 
 

  : بعنوان انو تم ألقاء بحث 1999 بع و الذى عقد فى األسكندرية عامالراحضور مؤتمر الجيوكيمياء  .22
1- El-Sayed, M. M., Hassanen, M. A., Moghazi, A.M., and Mohamed, F. H. 

(1999): Geochemistry and tectonogenetic evolution of late- to post-orogenic 
shirm younger granitoids, Central Eastern Desert, Egypt. 

2- Moghazi, A. M., Mohamed, F. H., El-Sayed, M. M. and Kanisawa, S. (1999): 
Geochemistry and petrogenesis of late Proterozoic plutonic rock suites in the 
Homrit Waggat and El-Yatima areas, Eastern Egypt.  

  
  : و تم ألقاء بحث بعنوان 1997 و الذى عقد فى األسكندرية عام حضور مؤتمر الجيوكيمياء الثالث .23

El-Sayed, M. M. (1997): Geochemistry and petrogenesis of the Pan-African 
plutonic and volcanic magmatism in the Zabara district, Central Eastern Desert, 
Egypt: window into evolution of the Egyptian shield. 

  
و تـم ألقـاء  1996ألقاء بحث فى المؤتمر الثالث لجيولوجيا العالم العربى و المنعقد فـى القـاھرة  عـام  .24

  : بعنوان  بحث
El-Sayed, M. M., Hassanen, M. A. and Obeid, M. A. (1996): Geochemistry and 
Petrogensis of Late Precambrian tonalite-granodiorite - syenogranite series at 
Umm Shaddad district, Egypt. 
 

حضور المؤتمر العالمى الثالث و الرابع لجيولوجيا العالم العربـى و المنعقـد فـى القـاھرة  فـى عـامى  .25
  1998و  1996

  



 

 13

 : بعنوان 1995ألقاء بحث فى األجتماع الثامن للجمعية المصرية للمعادن عام  .26
El-Sayed, M. M. and El-Nisr, S. A. (1995): Dineibit El-Qulieb older 
leucogranite, South Eastern Desert, Egypt: its tectonic setting and petrogenesis. 
 

  2012  -1995حضور أجتماعات الجمعية الجيولوجية المصرية و التى عقدت بالقاھرة فى الفترة من .27
  

  2012 -1995المصرية للمعادن و التى عقدت بالقاھرة  فى الفترة منحضور أجتماعات الجمعية  .28
  المؤتمرات العلمية العالمية )ب(
  

حضور الجمعية العامة الثامنة لمؤتمر رؤساء الجامعات الفرانكفونية في منطقة الشرق االوسـط و  .1
نـوفمبر  3-1 ابو ظبي بدولة االمارات العربية في الفتـرة –الذي اقيم في جامعة باريس السوربون 

2015 
ــوم االرض وحضـــور  .2 ــابع لعلـ ــدولي االوروبـــي السـ ــاتالمـــؤتمر الـ ــم المعلومـ              الخـــرائط و نظـ

7th European Congress on Regional Geoscientific Cartography & Information 
Systems   اء بحـثوتـم القـ  2012 يونيـو 15-12 ةفـى الفتـر مدينة بولونيا بايطاليا والذى أقيم فى 

  بعنوان:
El-Sayed, M. M., Mohamed, F. H. and Furnes, H. (2012): Petrological and 
geochemical constraints on the evolution of late Pan-African Bakriya post-
orogenic ring complex, Central Eastern Desert, Egypt.  

  
مدينـة والـذى أقـيم فـى  ICGSE 2010  الھندسـةلعلـوم الجيولوجيـا و المـؤتمر الـدولي حضـور  .3

  بعنوان: وتم القاء بحث 2010 نوفمبر  26-24 ةفى الفتر ايطاليا ب فينيسيا 
Khalil A. Khalil, Mohamed M. El-Sayed, Harald Furnes ( 2010):  Mineralogy 
and implication of wall rock alteration in the Sabahia gold mine area, Eastern 
Desert, Egypt 
 

 ةفـى الفتـر ميلـوس باليونـان جزيـرةوالذى أقيم فـى  NECAM 2006  المؤتمر الدولي حضور  .4
  بعنوان: وتم القاء بحث 2006 سبتمبر  11-13

El-Sayed, M. M. (2006): Geochemistry and petrogenesis of late Neoproterozoic       
peraluminous anorogenic leucogranite, Zabara area, Central Eastern Desert, 
Egypt. 

  
و الـذى عقـد   (EGU2006)نشر ملخص بحث فى كتيب مؤتمر األتحاد األوروبى لعلوم األرض .5

  : بعنوان 2006عام   النمسا  – فيينا فى 
El-Sayed, M. M. (2006): Petrological and geochemical characteristics of the 
Shadli metavolcanics, Zabara area, Eastern Desert, Egypt: EGU2006, 16-24 
February 2006, Vienna, Austria. 

  
 ايطاليـا  – مدينـة فلـورنسو الذى عقد فى  الدولى للجيولوجيا مؤتمر النشر ملخص بحث فى كتيب  .6

  : بعنوان 2004عام 
El-Sayed, M. M. (2004): Geochemistry and petrogenesis of the post-orogenic 
bimodal dyke swarms in NW Sinai, Egypt: constraints on the magmatic-tectonic  
processes during the late Precambrian. 32rd International geological congress, 
Florence, Italy, 20-28 August, 2004 (printed only) 
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للجمعيـة الجيولوجيـة البولنديـة للمعـادن و الـذى اقـيم فـى المشاركة فى األجتماع السـنوى العاشـر  .7
  و تم القاء بحث بعنوان 2003اكتوبر  19 -16بولندا فى الفترة 

El-Nisr, S. A., El-Sayed, M. M. and Saleh, G. M. (2003): Geochemistry and 
petrogenesis of Pan-African late- to post-orogenic younger granitoids at 
Shalatin-Halaib, south Eastern Desert, Egypt. 
 

والـذى أقـيم فـى مدينـة سـياتل  GSA  ةاألمريكيـ  ةالجيولوجيـ  ةحضور االجتماع السـنوى للجمعيـ  .8
 وتـم القـاء بحـث 2003نـوفمبر   5 -2 ةفـى الفتـر ةاألمريكيـ  ةبوالية واشنطن  بالواليـات المتحـد

  :بعنوان
El-Sayed, M. M. (2003): The Neoproterozoic Dubr intrusives, Central Eastern 
Desert, Egypt: petrological and geochemical constraints on the evolution of a 
mafic-felsic suite. 

  
والـذى أقـيم فـى واليـة بوسـطن  GSA  ةاألمريكيـ  ةالجيولوجي ةحضور االجتماع السنوى للجمعي .9

  :بعنوان وتم القاء بحث 2001نوفمبر  8 -5تره فى الف ةاألمريكي ةبالواليات المتحد
El-Sayed, M. M. (2001): Neoproterozoic magmatism in the NW Sinai, Egypt: 
magma source and evolution of collision-related intracrustal anatexis 
leucogranite. 

  
 -كولورادو والذى أقيم فى والية GSA  ةاألمريكي ةالجيولوجي ةحضور االجتماع السنوى للجمعي  .10

 وتـم القـاء بحـث 1999 أكتـوبر 28 -25 ةفـى الفتـر ةاألمريكيـ  ةبالواليـات المتحـد  -مدينة دنفـر
  :بعنوان

El-Sayed, M. M., Furnes, H., Hassanen, M. A. and Khalil, S. O. (1999): Crustal 
evolution of the Egyptian Shield: A proposed new geotectonic model. 

  
 نشر ملخص بحث فى كتيب مؤتمر األتحاد األوروبى لعلوم األرض و الذى عقد فى أستراسبورج .11

  : بعنوان 1999فرنسا  عام  – 
El-Sayed, M. M., Furnes, H. and Mohamed, F. H. (1999): Geochemical 
constraints on the tectonomagmatic evolution of the Late  Precambrian Fawakhir 
ophiolite, Central Eastern Desert, Egypt. 

  
  سابعاً:  المشاركة فى االعمال األنشائية:  

  مــن حيــث أدوات العــرض الجيولوجيــا ســاھم فــى إنشــاء وتطــوير معمــل الوســائل التعليميــة بقســم
  واأليضاح.

  ــى بقســم ــى إعــداد وحــدة الحاســب اآلل ــا ســاھم وأشــرف عل ــوم –الجيولوجي ــة العل جامعــة  – كلي
  .1999-1995وذلك فى الفترة من االسكندرية 

  جامعة االسكندرية –كلية العلوم  – المشاركة فى أعداد وتجھيز معامل الجيولوجيا. 
  المعامل المركزية للعلوم االساسية بكلية العلوم بدمنھوراالشراف علي تجديد و تطوير 
 االشراف علي انشاء مكتبة كلية العلوم بدمنھور 
 بكلية العلوم بدمنھور الطالبية  علي تجھيز المعامل االشراف 
 بكلية العلوم بدمنھور و الدراسات العليا  االشراف علي تجھيز المعامل البحثية 
  2014-2013جامعة دمنھور  –االشراف علي تجھيز مبني كلية طب االسنان 
 ــك ــوم وذل ــة العل ــة بكلي ــاه والبيئ ــا المي ــي دعــم مشــروع معمــل تكنولوجي ــن خــالل  المشــاركة ف م

 تجھيز البنية األساسية  للمعمل مع األدارة الھندسية 
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  ثامنا: التعاون فى مجال األبحاث العلمية
التعاون فى إجراء األبحاث العلمية المشـتركة مـع السـادة أعضـاء ھيئـة التـدريس بالقسـم و كليـات جامعـة 

  األسكندرية و الجامعات األجنبية و كذلك الھيئات العلمية المختلفة
  
  الجامعات المصرية: -1
  قسم الجيولوجيا): –جامعة االسكندرية (كلية العلوم  
  

  -أجرى أبحاث مشتركة مع كل من:
    أ.د. محمدعبد السميع حسنين
  أ.د. فتحى حسن حسن محمد
    أ.د. سمير محمود الشاذلى  

  أ.د. سعيد عبد الرازق  النسر
    أ.د. احمد اسماعيل أرسالن

  ىد. عبد القادر محمد مغازأ.
  د. حسام احمد حلبةأ.     
    د. خليل اسحق خليل  أ.     
  

  قسم الجيولوجيا): –جامعة الفيوم (كلية العلوم 
      د. محمد عبد الفتاح عبيدأ.

  
  الجامعات األجنبية: -2
  النرويج: -جامعة برجن  -قسم علوم األرض  

         أ.د. ھارلد فيورنس
  

  اليابان: -جامعة توھوكو  - معھدعلم المعادن والصخور والجيولوجيا األقتصادية
       أ.د. ساتوشى كانيساوا

   
  ھيئة المواد النووية بالقاھرة: -3

  أ.د. محمود ھانى شلبى    
  د. جھاد محمد صالح       
  د. حسام انور خميس       
  د. حسن اسماعيل الصندولي       

 
  معھد علوم البحار باالسكندرية -4

  ابو شجر محمد السيد السيدة أ.د.    
  
  مصر –ھاليبرتون للبترول شركة  -5

  د. محمد عالء محمد       
  

  الجودة ضمان و مجال و ورش العمل  الدورات التدريبية: تاسعا
الخاصــة بالســادة اعضــاء ھيئــة التــدريس و التابعــة  و ســيادته عــدة دورات تدريبيــةو اجتيــاز ر وحـضـ 

  )FLDP( بجامعة االسكندرية لمشروع تنمية قدرات أعضاء ھيئة التدريس و القيادات
 ) 9/11/2004-6أخالقيات و أداب المھنة(  
 ) 23/11/2004-20المھارات األدارية (      
 ) 30/11/2004-27مھارات العرض الفعال(  
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 ) 14/6/2005-11أدارة الوقت و ضغوط العمل(  
 ) 21/6/2005-18أتخاذ القرار و حل المشكالت(  
 28/6/2005-25حديثة فى التدريس (التجاھات األ( 
 11/7/2005-9الية بالجامعات (الجوانب الم(  
 ) 18/7/2005-16الجوانب القانونية بالجامعات(  
 ) 27/9/2005-24القوى المحركة لمجموعات العمل(  
 ) 11/10/2005-8ادارة األفراد( 
 ) 22/12/2005-21الساعات المعتمدة( 
 ) تدريب المشرفين التنفيذيينTOT) (5/3/2006( 
 ) 12/3/2006-11األدارة الفعالة لالزمات( 
 ) 28/5/2006-27تصميم المقرر( 
  30/10/2006-28(التدريس باستخدام التكنولوجيا( 
 ) 25/12/2006-23مھارات التفكير( 
 تـــدريب المـــدربين (دورة  و أجتيـــاز حضـــورTOT  ( و التـــي عقـــدت بجامعـــة القـــاھرة)21-

24/4/2007(  
  التدريب علي الحاسب االلي و تكنولوجيا االتصاالت حضور و أجتيازICTP)(  

 ) 30/4/2007-16المفاھيم االساسية لتكنولوجيا المعلومات(  
 ) 21/5/2007- 30/4/2007استخدام الحاسوب و التعامل مع الملفات(  
  معالجة النصوصWord    )21/5/2007 – 9/7/2007(  
  معالجة جداول البياناتExcel    )9/7/2007 – 9/8/2007(  
  قواعد البياناتAccess   )9/8/2007 – 6/9/2007(  
  العروض التقديميةPower Point )6/9/2007 – 4/10/2007(  
 ) 29/10/2007 – 4/10/2007المعلومات و تكنولوجيا االتصاالت(  
 ) 5/11/2007 – 29/10/2007مقدمة عن حماية و صيانة الحاسوب الشخصي(  

  ورشة عمل لتدريب المراجعين النظـراءو اجتياز حضور (Peer reviewers)  دة و التابعـة لوحـ
-24( بجامعة االسكندرية بقاعة المؤتمرات التي عقدت ادارة المشروعات بوزارة التعليم العالي و

25/12/2008( 
  "حضور ورشـة عمـل بعنـوان "مبـادرة اليونسـكو عـن تعلـيم علـوم االرض فـي افريقيـاEarth 

Science Education Initiative In Africa  لعلوم كلية ا –و التي عقدت في قسم الجيولوجيا
 ) 2009اكتوبر  29-28جامعة اسيوط ( –
  حضور دورة و ورشة عمل عن التخطيط االستراتيجي و التي اقيمت بجامعة دمنھـور فـي مـارس

  2013 و ابريل 
  العتمـاد  ورشة عمـل بعنـوان "اعـداد المقـومين الخـارجيين و الزيـارة الميدانيـةو اجتياز حضور

عمـان  –جامعـة الزيتونـة د الجامعات العربية بالتعاون مع نظمھا اتحا " و التي البرنامج االكاديمي
  االردن -عمان االردنية/جامعة الزيتونة  في رحاب )2013نوفمبر  4-2(خالل الفترة االردن 

 نظمتھـا " و التـي التقويم الذاتي لمؤسسـات التعلـيم العـالي" دورة تدريبية بعنوان و اجتياز حضور
 30(خـالل الفتـرة  دمنھـورجامعـة يم واالعتمـاد بالتعـاون مـع الھيئة القوميـة لضـمان جـودة التعلـ 

 مصر  -دمنھورجامعة  ) في رحاب2013ديسمير  1الي  2013نوفمبر 
 توصـيف البـرامج و خـرائط المـنھج لمؤسسـات التعلـيم " دورة تدريبيـة بعنـوان و اجتياز حضور

 دمنھـورجامعـة د بالتعاون مـع نظمتھا الھيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتما " و التي العالي
 مصر  -دمنھورجامعة  ) في رحاب2013ديسمير  3-2(خالل الفترة 

 و التـي المراجعـة الخارجيـة لمؤسسـات التعلـيم العـالي" دورة تدريبية بعنـوان و اجتياز حضور "
-4(خالل الفترة  دمنھورجامعة نظمتھا الھيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد بالتعاون مع 

 مصر   -دمنھورجامعة  ) في رحاب2013ديسمير  5
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 " و التي نظمھا اتحاد االدارة االستراتيجية في التعليم العاليحضور و اجتياز ورشة عمل بعنوان "
-17االردن خـالل الفتـرة ( –عمـان  – UKاالكاديمية البريطانيـة الجامعات العربية بالتعاون مع 

 ) 2014 يونيو 19
 2012و حتي يناير  2008منذ مارس  دمنھورجامعة  – دة بكلية العلوممدير وحدة ضمان الجو 
  2015حتي  2012عضو مجلس ادارة مركز ضمان الجودة بجامعة دمنھور من يناير 
  2015حتي  2013عضو مجلس ادارة مركز التقويم و القياس بجامعة دمنھور من سبتمير 
  9-7جامعـة قنـاة السـويس ( –السـماعيلية عضو فريق المراجعين النظراء لمتابعة كليـة التربيـة با 

 ) و التابعة لوحدة ادارة المشروعات بوزارة التعليم العالي2009ابريل 
 مقيم خارجي لبرامج الجيولوجيا بالجامعات المصرية 
  ــادات مــدرب اساســي معتمــد فــي المركــز القــومي لتنميــة قــدرات أعضــاء ھيئــة التــدريس و القي

(NCFLD) 
  

و التابعة لمشـروع تنميـة  دورات تدريبيةاف التنفيذى (مشرف تنفيذى) على عدة كما قام سيادته باألشر
  )FLDPقدرات أعضاء ھيئة التدريس و القيادات بجامعة االسكندرية (

  
 حديثة فى التدريس  التجاھات األ  
   الجوانب المالية بالجامعات  
   الجوانب القانونية بالجامعات  
 مھارات التفكير  
 التطوير التنظيمى  
 ات العرض الفعالمھار 
 اساليب البحث العلمي 
 أدارة الوقت و ضغوط العمل 

 تصميم المقرر 
  التدريس باستخدام التكنولوجيا 
 الساعات المعتمدة 
 أتخاذ القرار و حل المشكالت 
 األدارة الفعالة لالزمات 
 األدارة الفعالة لالجتماعات 
 توكيد الجودة و االعتماد   

  
في مركـز تنميـة قـدرات اعضـاء ھيئـة التـدريس و  دورات تدريبيةكما قام سيادته بالتدريب في عدة 
  مثل:حتي االن  2007دمنھور منذ مايو  جامعة القيادات بجامعة االسكندرية و

   اساليب البحث العلميبرنامج 
   اعداد و كتابة البحوث العلمية و نشرھا دوليا برنامج 
  ة التنافسيةبحثيال اتمشروعالبرنامج اعداد 
  عات المعتمدةبرنامج السا 
  أخالقيات المھنةبرنامج 
  أخالقيات البحث العلميبرنامج 
  ادارة جودة العملية التعليمية لمؤسسات التعليم العاليبرنامج 
  ادارة الفريق البحثيبرنامج 
 برنامج االدارة الجامعية 

  
  و االتفاقيات و المشروعات األستشارات العلمية: عاشرا
 ــق األدارة ــى فري ــاداتتن لمشــروع عضــو ف ــدريس و القي ــة الت ــدرات أعضــاء ھيئ ــة ق ــة  مي بجامع

     2015 حتي 2006) منذ ابريــل FLDP(و جامعة دمنھور  األسكندرية
  فـرع  –المشرف علي مركز تنمية قدرات اعضاء ھيئة التـدريس و القيـادات بجامعـة االسـكندرية

   2007دمنھور منذ نوفمبر 
  جامعـة االسـكندرية منـذ مـارس  –العلوم بـدمنھور مدير مشروع انشاء وحدة ضمان الجودة بكلية

و المشروع ممول من وحدة المشروعات التابعة لوزارة التعليم العالي و لمدة ثالث سنوات  2008
جنيه مصري (ثالثمائة و اربعون الف جنيه مصري) بواقع  340000و جامعة االسكندرية بمبلغ  

 لكل طرف 170000
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  بالواليـات المتحـدة  و جامعـة اوكالھومـا  ة ميزيـوري روالمشارك في مشروع مشترك مع جامع
" اعادة كتابة التـاريخ الجيولـوجي للنيـل المصـري" منـذ  بعنوان االمريكية و كلية العلوم بسوھاج

بمبلـغ  NSFو المشروع ممول من مؤسسة العلوم الدولية االمريكيـة  .و لمدة ثالث سنوات 2008
 أمريكيدوالر ( مائة و خمسون الف )  150000

  مشارك في مشروع مع جامعة االسكندرية  " دراسة جيولوجية و جيوفيزيقية لتنمية منطقة غـرب
و المشـروع ممـول مـن جامعـة  و لمـدة سـنتين 2009مصـر"  -الضبعة, شمال الصحراء الغربيـة

 جنيه مصري (مائة و ثمانون الف جنيه مصري) 180000االسكندرية بمبلغ  
 البحيرة  " دراسة جيولوجية و جيوفيزيقيـة و جيوكيميائيـة لتنميـة  مشارك في مشروع مع محافظة

تم تقديم تقرير فنـي عـن مالحـة أم ريشـة بـوادي . 2009المالحات و المحاجر بمحافظة البحيرة" 
محافظة البحيرة الي أدارة مشـروع  –بحوش عيسي محافظة البحيرة و مالحة الطرانة –النطرون 

 ر.المحاجر و مواد البناء بدمنھو
 رأس المطارمـة -آلبـار سـحب وصـرف محطـة تحليـه ميـاه رأس سـدر  دراسة ھيدروجيولوجيـة 

 إيجيبت ريدجوودوالمملوكة لشركة 
  جامعة دمنھور وشركة ريجوا للمياه الجوفية. -بروتوكول تعاون بين كلية العلوم 
   ــة مشــارك فــي ــدمنھور و جامعــة أورال الجنوبي ــوم ب ــة العل ــين كلي ــة تعــاون ب  –اتفاقي

     2009 شليانبسك بروسيات
  وزارة  – معھـد بحـوث البتـرولاتفاقية تعاون بين كليـة العلـوم بـدمنھور و مشارك في

     2009البحث العلمي و التكنولوجيا 
  مديرية الزراعة بمحافظة البحيـرة اتفاقية تعاون بين كلية العلوم بدمنھور و مشارك فـي

2008     
 فـرع دمنھـور  " تقيـيم نظـم االمتحانـات و الطـالب"  -ريةمشارك في مشروع مع جامعة االسكند

بمبلـغ   و وزارة التعلـيم العـالي  و لمدة سـنتين و المشـروع ممـول مـن جامعـة االسـكندرية 2010
 )مليونين و اربعمائة الف جنيھا فقط الغيرجنيه مصري ( 2400000

 اليـات المتحـدة ھـاملتون و جامعـة ميزيـوري روال بالو مشارك فـي مشـروع مشـترك مـع جامعـة
و لمـدة  2011االمريكية " نشأة و تطور القباب و االحـواض بالرصـيف الثابـت فـي مصـر" منـذ 

 150000بمبلـغ   NSFثالث سنوات. و المشروع ممـول مـن مؤسسـة العلـوم الدوليـة االمريكيـة 
 (مائة و خمسون الف) دوالر أمريكي

  و جامعــة   مــن جامعــة موســكوشــارك فــي توقيــع مــذكرات التفــاھم بــين جامعــة دمنھــور و كــل
 تشيليابنسكي بروسيا 

  تركيا ب الفاتحشارك في توقيع مذكرات التفاھم بين جامعة دمنھور و جامعة 
  شارك في مذكرات التفاھم بين جامعة دمنھور و االكاديمية الكندية للعلوم و التكنولوجيا فـي مجـال

 التعلم االلكتروني
  التابعة للوكالة الفرانكفونيـة باالسكندرية و معة سنجور شارك في التعاون بين جامعة دمنھور و جا

لعقــد دورات تدريبيــة للســادة اعضــاء ھيئــة التــدريس و الھيئــة المعاونــة فــي الــتعلم االلكترونــي و 
 تمھيدا لتحويل المقررات الدراسية الي مقررات الكترونيةاستخدام المنصة التعليمية 

  لمشـروع تطـوير مثل االدارة العليـا لجامعـة دمنھـور و معضو الفريق التنفيذي شارك في كتابة و
و   ISO 9001: 2008النظــام االداري بالجامعــات  و التأھيــل للحصــول علــي شــھادة الجــودة 

جنيـه  400000وحدة ادارة المشروعات بوزارة التعليم العالي و جامعة دمنھور بمبلغ الممول من 
 :ISO 9001  2008شـھادة االيـزو  . و تم الحصول علـيمصري (اربعمائة الف جنيه مصري)

   25/10/2015االلمانية في  TUV Nordمن شركة 
  بالتعـاون  " جامعة ابن سينا االفتراضية في الجامعات العربية" منسق جامعة دمنھور في مشروع

مع اتحاد الجامعات العربية و منظمة اليونسكو و الذي يھدف الي نشر ثقافة التعلم االلكترونـي فـي 
 ت العربيةالجامعا 
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  الحادي عشر: االشراف علي مقاالت الطالب
كليـة  – اشرف سيادته علي العديد من المقاالت الدراسية لطالب الفرقـة الرابعـة بقسـم الجيولوجيـا   

  و جامعة دمنھور  جامعة االسكندرية –العلوم 
1. Mohamed Gebriel Mohamed (2013/2014): “ Gold In Egypt” 
2. Mohamed Shawky Khedr (2013/2014): “ Ophiolite” 
3. Asmaa K. (2012/2013): “ Plate Tectonic” 
4. Ibrahim M. (2012/2013) “Pegmatites with reference to Egypt” 
5. Asmaa F. (2012/2013): “ Volcanoes” 
6. El-Serafy, A.H.A (2005/2006): “ Volcanoes” 
7. Abd Al-Satar, A.R. (2005/2006): “ Plate Tectonic” 
8. Khadr, A.R. (2005/2006): “Radioactive Isotopes” 
9. Abu AlEneen, M. K. (2004/2005): ” Petrogenesis of igneous rocks” 
10. Mohamed, R. (2004/2005): “Isotope geochemistry” 
11. Waleed, I. (2003/2004): “Metamorphic core complexes in Eastern Egypt” 
12. Enas, A. (2003/2004): “Hammamat sediments” 
13. Rasha, D. (2003/2004): “Ophiolites in the Eastern Desert of Egypt” 
14. Heba E. Abdel Fattah (2003/2004): “Egyptian older and younger granitoids: A 

comparative study” 
15. Ahmed Ba mehriz (2002/2003): “Diamond and its genesis” 
16. Mahmoud M. Salah (2002/2003): “Mafic and ultramafic magmatism” 
17. Ismaeil M. Khairy (2001/2002): “Rare metal bearing granitoids: origin and their 

economic importance” 
18. Khudhry M. Salah (2000/2001): “Classification of the Egyptian younger granites” 
19. Nermeen Shams El-Dine (1998/1999): “Pegmatites with reference to Egypt” 
20. Abdel Lattif M. El-Said (1997/1998): “Radioactive gas, Radon in earthquake 

prediction” 
21. Abdel Halim, M. (1996/1997): “A review of the basement rocks of Egypt” 
22. Abdel Moneem, K. Mohamed (1995/1996): “The Egyptian granitoid rocks” 

  
  
  و المشروعات البحثية  تحكيم االبحاث و الرسائل العلميةعشر:  ثاني ال

  و المشروعات البحثية االبحاث و الرسائل العلمية بعضتحكيم  مراجعة و تم
      

 جان العلمية الداتمة للترقية العضاء ھيئة التدريس في تخصص الجيولوجيا منذ ديسمبرلعضو لجنة المحكمين بال .1
2008 

  للبرتوكوالت المقدمة من اعضاء ھيئة التدريس بالجامعات المصرية الي االدارة المركزية للبعثات التابعة محكم  .2
 لوزارة التعليم العالي بجمھورية مصر العربية

3. Geological and Structural Evolution of the Late Precambrian Hammamat Sediments at 
Gebel Um Tawat, North Eastern Desert, Egypt. (M.Sc. thesis, Asmaa Adel Khalifa, 
Geology Department, Faculty of Science, Damanhour University, 2018) 

4. Shale source rock and reservoir evolution in the eastern Offshore Nile Delta, Egypt. 
(M.Sc. thesis, Hany Mahmoud El-Gaml, Geology Department, Faculty of Science, 
Damanhour University, 2018) 

5. Discrimination of Banded Iron Formation (BIF) Using Remote Sensing Data at Some 
Localities of the Central Easter Desert in Egypt. (M.Sc. thesis, Nehal Salah Khafaga, 
Geology Department, Faculty of Science, Alexandria University, 2018) 
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6. Geological, structural and geochemical studies of gold mineralization at the Um Kola 
mine area, Eastern Desert, Egypt. (M.Sc. thesis, Noha El-Sayed Aly Boghdady, 
Geology Department, Faculty of Science, Damanhour University, 2017) 

7. Mineralogy and geochemistry of molybdenite mineralization and their hosting rocks at 
Gabal Qattar, Eastern Desert, Egypt. (M.Sc. thesis, Eman Fathy Mohamed Saber, 
Geology Department, Faculty of Science, Tanta University, 2016) 

8. Geochemistry, paragenesis and wall-rock alteration of Qatruyeh iron deposits, SW 
Iran: implications for a hydrothermal-metasomatic genetic model (By:  Sina Asadi and 
Mohammad Ali Rajabzadeh, Journal of Geological Research, 2014) 

9. Genesis of gold mineralization at some occurrences in the Eastern Desert of Egypt. 
(Ph.D thesis, Mohamed Abd El Monsef Bokhtia, Geology Department, Faculty of 
Science, Tanta University, 2014) 

10. Petrogenesis and geotectonic settings of the granitic rocks of Idofin-Osi-Eruku area, 
Southwestern Nigeria using trace element and rare earth element geochemistry. 
(Journal of Geology and Geoscience JGG, 2012) 

قسم جيولوجيا الثروة المعدنية و  –كلية علوم االرض  –تحكيم مشروع بحثي المقدم من جامعة الملك عبد العزيز  .11

" لرجوم، المملكة العربية السعوديةاالمكانات االقتصادية وأصل تمعدن الذهب بمنطقة االصخور بعنوان "   

"Economic potentiality and genesis of gold mineralization at Ar Rjum area, Saudi 
Arabia" (2010) 

12. The impact of Anthropogenic activities and natural inputs on oceanographic 
characteristics of water and geochemistry of surface sediments in different sites, Red 
Sea Coast, Egypt (African Journal of Environmental Science and Technology, AJEST, 
2010) 

13. Uranium mineralizations of Wadi Sikait mylonites, South Eastern Desert, Egypt.      
(AFRICAN JOURNAL OF POLITICAL SCIENCE AND International relations, 
ajpsir, 2010) 

14. Mineralogical, geochemical and radiometric studies on some granitoid rocks of Wadi 
Haleifiya area, southeastern Sinai, Egypt (M.Sc. thesis, Wael Mohammed Abd Al-
Naby El-Maadawy, submitted to Geology Department, Faculty of Science, Ain Shams 
University, 2010) 

15. Origin of the amphibolites south Gabal Nitati-Gabal Uqap El Nugum area, South 
Eastern Desert, Egypt. (Suez Canal University, Faculty of Petroleum and Mining 
Engenering. 2009) 

16. Geochemical and geochronological studies on the Neoproterozoic granitoids between 
G. Dara and G. Gharib area, North Eastern Desert, Egypt. (Ph.D thesis, Mohamed 
Abdel Aty El-Sayed Daas, Geology Department, Faculty of Science, Menoufiya 
University, 2009) 

17. Activity of some radioactive nuclides and their environmental effect in Wadi Naseib 
area, Southwestern Sinai, Egypt. (M.Sc. thesis, Mostafa Saad Mohamed El Setouhy, 
Geology Department, Faculty of Science, Al-Azhar University, Cairo, 2009). 

18. Metaluminous sub-alkaline introusions from the Takab Complex, NW Iran: 
petrogenesis and tectonic evolution. (International Journal of Earth Sciences IJES, 
Robab Hajialioghli, et al., 2008) 

19. Geochemistry, petrogenesis and geochemical exploration of the rock association at 
Wadi Hammad District, north Eastern Desert, Egypt. (Ph.D thesis, Faculty of Science, 
Alexandria University, Hesham Ali Hassan Hossny, 2008) 

20. A study of Evaluate therapeutic properties of minerals of Manghopir hot spring, 
Karachi (Journal of the Chemical Society of Pakistan, Ameera Javed, 2008)  

21. Structural, geochemical and mineralogical studies on the basement rocks of Wadi Um 
Adawi area, South Sinai, Egypt. (Geology Department, Faculty of Science, Alexandria 
University, The Eighth International Conference on Geochemistry, GEOCHEM 8, 
2008, A. M. Osman et al.) 
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22. Abu Abid younger granites, Central Eastern Desert, Egypt: wall rock alteration and 
radioactive mineralization. (Geology Department, Faculty of Science, Alexandria 
University, The Eighth International Conference on Geochemistry, GEOCHEM 8, 
2008, A. Abdel Warith) 

23. Geochemistry of North Wadi Hawashia granitoid rocks, NED, Egypt. (Geology 
Department, Faculty of Science, Alexandria University, The Eighth International 
Conference on Geochemistry, GEOCHEM 8, 2008, M.R. Balasi et al.) 

  
 

  أنشطة أخريعشر:  ثالثال
 9-7جامعـة قنـاة السـويس ( –و فريق المراجعين النظـراء لمتابعـة كليـة التربيـة باالسـماعيلية عض .1

 و التابعة لوحدة ادارة المشروعات بوزارة التعليم العالي )2009ابريل 
 مقيم خارجي لبرامج الجيولوجيا بالجامعات المصرية .2
ــدرب اساســي  .3 ــة ام ــدرات أعضــاء ھيئ ــة ق ــومي لتنمي ــي المركــز الق ــد ف ــادات معتم ــدريس و القي لت

(NCFLD) 
 2011-2007جامعة دمنھور  –رئيس مجلس كلية العلوم  .4
 2015حتي  2007عضو مجلس جامعة االسكندرية و جامعة دمنھور من  .5
 عضو مجلس العمداء بجامعة دمنھور .6
  2011حتي  2008رئيس مجلس ادارة وحدة ضمان الجودة بكلية العلوم جامعة دمنھور من  .7
 الجودة بجامعة دمنھور ضمان كزعضو مجلس ادارة مر .8
 عضو مجلس ادارة مركز التعليم المفتوح بجامعة دمنھور .9

 عضو مجلس ادارة مركز التعلم االلكتروني بجامعة دمنھور .10
 رئيس مجلس التأديب االستئنافي لطالب جامعة دمنھور .11
 رئيس مجلس التأديب للسادة اعضاء ھيئة التدريس بجامعة دمنھور .12
 البرامج و المناھج الدراسية بجامعة دمنھورو عضو لجنة اللوائح  .13
 Balance Scoreعضو لجنة التخطيط االستراتيجي لجامعة دمنھور بنظام بطاقة االداء المتوازن  .14

Card 
عضو لجنة الصعوبات و المعوقات التي تواجـه طـالب الدراسـات العليـا و اعضـاء ھيئـة التـدريس  .15

 بجامعة دمنھور
مراجعـة االعـالن عـن  وظـائف اعضـاء ھيئـة التـدريس و عضو لجنة وضع ضـوابط و قواعـد و  .16

 معاونيھم بجامعة دمنھور
 بجامعة دمنھورلتنفيذ الرؤية المستقبلية لتطوير جامعة دمنھور الجامعية عضو لجنة المنشأت .17
 رئيس و عضو لجنة شئون العاملين بجامعة دمنھور .18
 عضو مجلس ادارة صندوق التكافل للطالب بجامعة دمنھور .19
) (FLDCادارة مركـز تنميـة قـدرات اعضـاء ھيئـة التـدريس و القيـادات الجامعيـة عضو مجلـس  .20

 بجامعة دمنھور
 يس مجلس شئون التعليم و الطالب بجامعة دمنھورئر .21
 عضو لجنة المختبرات و االجھزة العلمية بجامعة دمنھور .22
 رئيس مجلس ادارة المدن الجامعية بجامعة دمنھور .23
 موجه بجامعة دمنھورعضو مجلس ادارة وحدة االنتساب ال .24
 عضو مجلس ادارة الوحدات ذات الطابع الخاص بجامعة دمنھور .25
 بجامعة دمنھور عضو مجلس ادارة مشروعات تطوير االداء الجامعي .26
 عضو مجلس ادارة مركز القياس و التقويم بجامعة دمنھور .27
  2015عضو لجنة الوظائف االدارية العليا و االدارة التنفيذية بجامعة االسكندرية  .28
 2016جامعة دمنھور منذ ابريل  –رئيس لجنة الحكماء بكلية العلوم   .29
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  قائمة مجمعة باألبحاث الخاصة
  الدكتور / محمد محمد السيد ابراھيم األستاذ بالسيد
  (سابقا) دمنھورجامعة   –  كلية العلوم عميد

  (سابقا) و الطالب نائب رئيس جامعة دمنھور لشئون التعليم
 ــــــــــــــــــــــــ

  
  أوأل: أبحاث مستخرجة من رسالة الماجستير

 
1- Khalil, S. O., Oweiss, G. A., El-Shazly, S. M. and El-Sayed, M. M. (1989): 

The petrogenetic significance of Marsa Alam acidic metavolcanics and 
metapyroclastics, Eastern Desert, Egypt. Bulletin of the Faculty of 
Science, Alexandria University, v. 29 (2&3), 115-128. 

 
2- Khalil, S. O., Oweiss, G. A., El-Shazly, S. M. and El-Sayed, M. M. (1989): 

Petrochemistry and tectonic implications of the metabasalts and meta-
andesites at Marsa Alam area, Eastern Desert, Egypt. Bulletin of the 
Faculty of Science, Alexandria University, v. 29 (2&3), 99-114. 

 
  ثانياً: أبحاث مستخرجة من رسالة الدكتوراة

 
1- Furnes, H., El-Sayed, M. M., Khalil, S. O. and Hassanen, M. A. (1996): Pan-

African magmatism in the Wadi El-Imra district, Central Eastern Desert, 
Egypt: geochemistry and tectonic environment. Journal of the Geological 
Society, London, v. 153, 705-718. 

 
  ثالثاً: أبحاث تم انجازھا بعد الحصول على درجة الدكتوراة

 
1- El-Shazly, S. M. and El-Sayed, M. M. (2000): Petrogenesis of the Pan-

African El-Bula igneous suite, Central Eastern Desert, Egypt. Journal of 
African Earth Sciences, v. 31/2, 317-336. 

 
2- El-Sayed, M. M. and El-Nisr, S. A. (1999): Petrogenesis and evolution of the 

Dineibit El-Qulieb hyperaluminous leucogranite, South Eastern Desert, 
Egypt: petrologic and geochemical constraints. Journal of African Earth 
Sciences, v. 28(3), 703-720. 

 
3- El-Sayed, M. M., Hassanen, M. A. and Obeid, M. A. (1999): Geochemistry 

and petrogenesis of Late Proterozoic tonalite-granodiorite-syenogranite 
series at Umm Shaddad district, Egypt. Neues Jahrbuch für Mineralogie, 
v. 175(1), 29-51. 
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4- El-Sayed, M. M., Furnes, H. and Mohamed, F. H. (1999): Geochemical 
constraints on the tectonomagmatic evolution of the late Precambrian 
Fawakhir ophiolite, Central Eastern Desert, Egypt. Journal of African 
Earth Sciences, v. 29(3), 515-533.  

 
5- El-Sayed, M. M., Hassanen, M. A., Moghazi, A.M., and Mohamed, F. H. 

(1999): Geochemistry and tectonogenetic evolution of late- to post-
orogenic Shirm younger granitoids, Central Eastern Desert, Egypt. 4th 
International Conference on Geochemistry, Alex. Univ., Egypt, 15-16 
Sept., 1999, P. 23-46 

 
6- Moghazi, A.M., Mohamed, F.H., El-Sayed, M.M., and Kanisawa, S. (1999): 

Geochemistry and petrogenesis of Late Proterozoic plutonic rock suites in 
the Homrit Waggat and El-Yatima areas, Eastern Egypt. 4th International 
Conference on Geochemistry, Alex. Univ., Egypt, 15-16 Sept., 1999, P. 1-
21 

 
7- El-Sayed, M. M. (1998): Tectonic setting and petrogenesis of the Kadabora 

pluton: a late Proterozoic anorogenic A-type younger granitoid in the 
Egyptian Shield. Chemie der Erde, v. 58, 38-63. 

 
8- El-Sayed, M. M. (1997): Pan-African magmatisms in the Zabara district, 

Central Eastern Desert, Egypt: Geochemistry and petrogenesis. Qatar 
University of Science Bulletin, v. 17(2), 431-454. 

 
9- Hassanen, M. A. and El-Sayed, M. M. (1997): Petrogenesis and tectonic 

environment of Hamash Dokhan volcanics, Southeastern Desert, Egypt. 
Egyptian Journal of Geology, v. 41(1), 153-173. 

 
10- El.Nisr, S. A., Moghazi, A. M. and El-Sayed, M. M. (1996): Geochemical 

variations and tectonic significance of the mafic rocks in the Allaqi-
Haimur-Qulieb area, South Eastern Desert, Egypt. Egyptian Journal of 
Geology, v. 40-2, 555-586 

 
  رابعاً: أبحاث تم انجازھا بعد الحصول على درجة استاذ مساعد

  
1- El-Sayed, M. M., Obeid, M. A., Furnes, H. and Moghazi, A. M. (2004): Late 

Neoproterozoic volcanism in the southern Eastern Desert, Egypt: 
petrological, structural and geochemical constraints on the tectonic-
magmatic evolution of the Allaqi Dokhan volcanic suite. Neues Jahrbuch 
für Mineralogie Abhandlugen, v.180/3, 261-286. 
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2- El-Sayed, M. M., Mohamed, F. H. and Furnes, H. (2004): Petrological and 
geochemical constraints on the evolution of late Pan-African Bakriya 
post-orogenic ring complex, Central Eastern Desert, Egypt. Neues 
Jahrbuch für Mineralogie Abhandlugen, v. 180/1, 1-32. 

 
3- El-Sayed, M. M. (2003): The Neoproterozoic Dubr intrusives, Central 

Eastern Desert, Egypt: petrological and geochemical constraints on the 
evolution of a mafic-felsic suite. Neues Jahrbuch für Mineralogie 
Abhandlugen, v. 179/1, 1-42. 

 
4- El-Sayed, M. M., Shalaby, M. H. and Hassanen, M. A. (2003): Petrological 

and geochemical constraints on the tectonomagmatic evolution of the late 
Neoproterozoic granitoid suites in the Gattar area, North Eastern Desert, 
Egypt. Neues Jahrbuch für Mineralogie Abhandlugen, v.178/3, 239-275. 

 
5- El-Sayed, M. M. (2003): Neoproterozoic magmatism in NW Sinai, Egypt: 

magma source and evolution of collision-related intracrustal anatectic 
leucogranite. International Journal of Earth Sciences (Geologische 
Rundschau), v. 92/2, 145-164. 

 
6- El-Sayed, M. M., Mohamed, F. H., Furnes, H. and Kanisawa, S. (2002): 

Geochemistry and petrogenesis of the Neoproterozoic granitoids in the 
Central Eastern Desert, Egypt. Chemie der Erde/Geochemistry v. 62/4, 
317-346. 

 
7- El-Nisr, S. A., and El-Sayed, M. M. (2002): The role of fractional 

crystallization and assimilation in the evolution of the zoned Mukhattata 
pluton, Eastern Desert, Egypt. Chemie der Erde/Geochemistry v. 62/3, 
216-236. 

 
8- Helba, H. A., Khalil, K. I., and El-Sayed, M. M. (2002): A genetic concept 

on gold mineralization and its alteration zones at the Atud gold mine area, 
Central Eastern Desert, Egypt. Bulletin of Faculty of Science, Assiut 
University v. 31/1-F, 89-109. 

 
9- Obeid, M. A., El-Sayed, M. M. and El-Shazly, S. M. (2001): Late 

Precambrian dykes in El-Imra and El-Bula areas, Central Eastern Desert, 
Egypt: Evidence for continental margin arc volcanism. Egyptian Journal 
of Geology v. 45/2, 1017-1036. 

 
10- El-Nisr, S. A., El-Sayed, M. M. and Saleh, G. M. (2001): Geochemistry and 

petrogenesis of Pan-African late- to post-orogenic younger granitoids at 
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 Shalatin-Halaib, south Eastern Desert, Egypt. Journal of African Earth Sciences 
v. 33/2, 261-282. 

 
11- El-Sayed, M. M., Furnes, H., Obeid, M. A. and Hassanen, M. A. (2001): 

The Mueilha intrusion, Eastern Desert, Egypt: A post-orogenic, 
peraluminous, rare-metal bearing granite. Chemie der Erde/Geochemistry 
v. 61/4, 294-316. 

 
12- Arslan, A. I., Khalil, S. O., El-Sayed, M. M., Mohamed, F. H. and El-Deeb, 

H. M. (2001): Contribution to the geochemistry of bedrocks and wallrock 
alterations, El-Eradiya gold mine area, Central Eastern Desert, Egypt. 5th 
International Conference on Geochemistry, Alex. Univ., Egypt, 12-13 
Sept., 2001, 571-597. 

 
 : أبحاث تم انجازھا بعد الحصول على درجة استاذخامساً 

 
1.  Khalil I. Khalil, El-Sayed, M. M., and Furnes, H (2010): Mineralogy and 

Implication of Wall Rock Alteration in the Sabahia Gold Mine Area, Eastern 
Desert, Egypt. World Academy of Science, Engineering and Technology v. 71, 
1089-1102 

 
2. Trabees, I, Tharwat, A, El-Sayed, M. M., Esam, K., and Manal, M. (2010): 

Geological and geophysical investigations for development of west El-Dabaa 
area, North Western Desert, Egypt. First International Conference on Water, 
Damanhour University, Egypt, 61-69.  

 
3. Mohamed, F. H., and El-Sayed, M. M. (2008): Post-orogenic and anorogenic 

A-type fluorite-bearing younger granitoids, Eastern Desert, Egypt: 
petrogenetic and geotectonic implications. Chemie der Erde/Geochemistry v. 
68, 431-450 

 
4. El-Sayed, M. M., Furnes, H. and Abu Shagar, S. (2007): Growth of the 

Egyptian crust in the northern East African Orogen: a review of existing 
models and proposed modification. Neues Jahrbuch für Mineralogie 
Abhandlugen, v. 183/3, 317-341. 

 
5. El-Sayed, M. M. (2006): Geochemistry and petrogenesis of late 

Neoproterozoic peraluminous anorogenic leucogranite, Zabara area, Central 
Eastern Desert, Egypt. Neues Jahrbuch für Mineralogie Abhandlugen, v. 
183/1, 79-91. 
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6. El-Sayed, M.M. (2006): Geochemistry and petrogenesis of the  Post-orogenic 
bimodal dyke swarms in NW Sinai, Egypt: Constraints on the magmatic-
tectonic processes during the late Precambrian. Chemie der 
Erde/Geochemistry, v. 66/2, 129-141  

 
7. El-Sayed, M. M. (2005): Petrological and geochemical characteristics of the 

Neoproterozoic magmatism at the Zabara area, Central Eastern Desert, Egypt: 
a window into evolution of the Nubian Shield of Egypt. Neues Jahrbuch für 
Mineralogie Abhandlugen, v. 182/1, 37-55. 

 
 

 قائمة مجمعة باألبحاث
1. Khalifa, A. A., Khamis, H. A., El-Sayed, M. M., Shalaby, H. M. (2019): 

Geological and Structural Constraints on the Evolution of the Late 
Precambrian Hammamat Sediments at Gebel Um Tawat, North Eastern 
Desert, Egypt. Journal of African Earth Sciences (Submitted) 

2. Khalil, K. I., El-Sayed, M. M., and Furnes, H. (2010): Mineralogy and 
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5. El-Sayed, M. M., Furnes, H. and Abu Shagar, S. (2007): Growth of the 
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models and proposed modification. Neues Jahrbuch für Mineralogie 
Abhandlugen, v. 183/3, 317-341. 
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Neoproterozoic peraluminous anorogenic leucogranite, Zabara area, Central 
Eastern Desert, Egypt. Neues Jahrbuch für Mineralogie Abhandlugen v. 
183/1, 79-91. 

7. El-Sayed, M. M. (2006): Geochemistry and petrogenesis of the post-
orogenic bimodal dyke swarms in NW Sinai, Egypt: constraints on the 
magmatic-tectonic processes during the late Precambrian. Chemie der 
Erde/Geochemistry v. 66/2, 129-141 

8. El-Sayed, M. M. (2005): Petrological and geochemical characteristics of the 
Neoproterozoic magmatism at the Zabara area, Central Eastern Desert, 
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Jahrbuch für Mineralogie Abhandlugen v. 182/1, 37-55. 
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