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 الشهادات العلمية

  

 التقدير العام الجامعة البلد تاريخ الحصول على المؤهل المؤهل العلمي

   عين شمس/ العلوم مصر 30/09/1974 بكالوريوس

   جامعة المنيا/ العلوم مصر 25/01/1982 ماجستير

   مانشستر/ العلوم بريطانيا 23/10/1989 دكتوراه
 

  

 التدرج الوظيفى

  

 المكان إلـــــــــى الفترة من الوظيفة

 جامعة المنيا/ العلوم/ الجيولوجيا 29/03/1982 16/07/1975 معيد

 جامعة المنيا/ العلوم/ جيولوجيا 30/06/1990 29/03/1982 مدرس مساعد

 جامعة المنيا/ العلوم/ جيولوجيا 02/12/2004 30/06/1990 مدرس
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 األبحاث العلمية

  



 التاريخ عنوان البحث
نوع 
 البحث

جهات 
  النشر

Petrography, Geochemistry and Depositional Environment of the Upper 
Cretaceous – Early Eocene Carbonates, Southwest Themed area, East Central 

Sinai, Egypt. 
   منفرد  

 

Lithostratigraphical, Facies and Depositional contributions for the Middle Eocene 
Carbonates in Northwest El- Minia, Egypt. 

   مشترك  
 

Post-depositional changes of Middle Eocene limestones of northwest- Minia area, 
Egypt 

   مشترك  
 

Field occurrence and genesis of some surficial ferruginous crusts in west El 
Bahnasa area, Minia Governorate, Egypt 

   مشترك  
 

Microfacies and geochemical characteristics of the Samalut Limestones East of 
Minia, and their evaluation as a raw material for cement industry, East Samalut, 

Minia, Egypt. 
   مشترك  

 

An overview of silicification in Farafara Oasis landscapes of Western Desert, Egypt   مشترك   
 

Controls on Dinantian sedimentation in south Cumbria and surrounding areas of 
northwest England. 

   مشترك  
 

Mineralogical and geochemical studies of the ferruginous crusts and its bearing 
rocks in west El Bahnasa, Minia. Egypt 

   مشترك  
 

Recycling of limestone waste powders from El Minia quarries for clay –brick 
manufacture 

   مشترك  
 

Possibility of utilizing mixtures of basalt and limestone waste powders from Minia 
Quarries in the building industry. 

   مشترك  
 

Textural characteristics, mineralogical composition and paleo-depositional 
provenances for some Quaternary sediments, East Minia, Egypt 

   مشترك  
 

 

 


