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	البیانات الشخصیة

 
	السیرة الذاتیة 				

	رفاعي إبراھیم رفاعي عبد النعیم /	دكتوراألستاذ ال
	نائب رئیس جامعة مدینة السادات لشئون الدراسات العلیا والبحوث 		

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
																																								

	

 د/ رفاعى إ براھیم رفاعى عبد النعیم أ. األســـــــــم :
 15/1/1959 تاريخ المیالد :

 –أبراج سیدي جابر (البرج الثالث)  العنـــــوان :
 اإلسكندرية

متزوج (راندا محمد عادل السید  الحلة االجتماعیة:
 ب. علوم)  -عالم

محمد  -ريھام خامسة طب بشري اإلسكندرية  األبناء:
 ثالثة طب بیطري اإلسكندرية
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	اإلداریة بلمناصا

	المؤھالت العلمیة

         01227430919 تلیفون محمول:
 ririfai@usc.edu.eg البريد األلیكتروني:

 www.usc.edu.eg الصفحة الرئیسیة للجامعة:
				

		

 
Ø  1994دكتوراه الفلسفة فى العلوم فى الجیولوجیا.  
Ø  ماجستیر الجیولوجیا جامعة اإلسكندرية مايو

1986. 
Ø  بكالوريوس علوم فى الجیولوجیا جامعة

 .1981اإلسكندرية "جید جدا" مايو 
 

	

 
Ø  نائب رئیس الجامعة لشئون الدراسات العلیا

 االنوحتى  3/11/2013والبحوث اعتبارا من 
Ø السادات مدينة جامعة رئیس نائب بعمل قائم 

 البیئة تنمیة و المجتمع خدمة لشئون لشئون
Ø  عمید معھد الدراسات والبحوث البیئیة اعتبارا من

 2/11/2013وحتى  29/9/2011
Ø  العلیا والبحوث اعتباراً من وكیل الدراسات

 31/7/2011حتى  2006/.21/2



 
 
 
 
 
 

	
	

   
	
 الذاتية السيرة	

 النعيم عبد رفاعي إبراهيم رفاعي/ أ.د
3 

	األبحاث
	

	العامة	بلمناصا

Ø  رئیس مجلس قسم مسوح الموارد الطبیعیة في
حتى  28/6/2006النظم البیئیة اعتباراً من 

25/5/2011. 
 
 
 
 
Ø  جامعة مدينة  –رئیس نادي أعضاء ھیئة التدريس

 وحتي األن 2014السادات من 
 
 
 
 
 

	

 

Ø ARTICLES IN PRESS 
1- Rifai,	R.	I.	2016.	Geochemistry	Of	The	Middle	Jurassic	Black	Shales	And	

Associated	Iron	Sulfids,	Sinai,	Egypt.	J.	Geochem.	Expl.,Elsevier	(In	Press).	

2- Shibl,	H.	M.,	Hafez,	H.	S.,	Rifai,	R.	I.,	And	Abdel	Mottaleb,	M.	S.	A.	2016,	
Up-Conversion	Photoluminescence	In	Er3+-Doped	Titania/Nanoporous	
Tio2	Bi-Layer	Electrodes	For	Enhancing	Efficiency	Of	Dye-Sensitized	Solar	
Cells.	Photochemistry	And	Photobiology	(In	Press).	
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Ø PUBLISHED ARTICLES 
3- Rifai,	 R.	 I. And	 Aboel-Safa,	M.,	 	 2015.Environmental	 Remediation	 And	

Sorption	 Of	 Metal	 Cations	 Using Aluminum	 Pillared	 Nano-
Bentonite.Geophysical	Research,	Vol.	17,	Egu	General	Assembly	

4- Mansour,	A.S.,	Rifai,	R.	I.,	And	Shaaban,	M.N. 	2014.	Geochemical	
Constraint	On	The	Origin	Of	The	Multi-Mineralogic	Carbonate	Cements	In	
The	Subsurface	Middle	Jurassic	Sandstones, Central	Sinai,	Egypt.	J.	
Geochem.	Expl.,	143:163–173.	(Cited)	

5- El-Hattab,	M.,	Solyman,	A.,	Rifai,	R.	I.	And	Fakhr,	M.	W,	2014	An	
Integrated	Web	Mapping	Solution	To	Assess	The	Effect	Of	Slr	On	The	
Northern	Coast	Of	Egypt	–	Egslr.	Thematic	Cartography	For	The	Society,	
Springer.	In:	T.	Bandrova.		M.	Konecny	And	S.	Zlatanova	(Eds),	Thematic	
Cartography	For	The	Society.	Springer	International	Publishing	
Switzerland	2014.	23-31p.	

6- Shibl,	H.	M.,	Hafez,	H.	S.,	Rifai,	R.	I.,	And	Abdel	Mottaleb,	M.	S.	A.	2013.	
Environmental	Friendly,	Low	Cost	Quasi	Solid	State	Dye	Sensitized	Solar	
Cell:	Polymer	Electrolyte	Introduction.	Journal	Of	Inorganic	And	
Organometallic	Polymers	And	Materials,	23:	944-949.	(Cited) 	

7- Rifai,	R.	I.	2011.	Construct	The	Middle	Pleistocene	Climate	Of	South	East	
Mediterranean	Using	Speleothem	Isotopic	And	Elemental	Compositions,	
Egypt.	International	Union	For	Quaternary	Research	(Xviii	Inqua-
Congress,	Bern,	Switzerland).	

8- Rifai,	R.	I.	2010.	The	Importance	Of	Marine	Calcite	Cement	In	Controlling	
The	Intensity	Of	Chemical	Compactionand	Their	Impact	On	The	Sequence	
Stratigraphy	Architecture.	Fifth	International	Conference	On	The	Geology	
Of	The	Tethys	Realm	(4-7	January	2010,	South	Valley	University,	Qena,	
Egypt.	
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9- Rifai,	R.	I.	And	Kolkas,	M.	M.,	2009.		Geochemistry	And	Petrophysical	
Characteristics	Of	The	Aptian	Dolomites	(Cretaceous)	In	The	Razzak	Oil	
Field,	Western	Desert,	Egypt.	

10-	Hackley,	P.C.,	Tewalt,	S.J.,	Rifai,	R.I.,	Dulong,	F.T.,	Finkelman,	R.B.,	
Baioumy	H.,	Chatupa,	J.C.,	Gaboalafswe,	D.,	Kaaya,	E.,	Kalkreuth,	W.,	
Koddy,	M.,	Mashabila,	O.,	Nyambe,	I.,	Pelaelo,	T.,	Rachere,	B.,	Tuntufye,	
J.,	And	Zhai,	M.,	2008,	World	Coal	Quality	Inventory,	Africa:	Botswana,	
Egypt,	Tanzania,	And	Zambia,	In	Tewalt	And	Others,	(Eds.),	World	Coal	
Quality	Inventory,	Africa:	U.S.	Geological	Survey	Open-File	Report	2007.		

11-Rifai,	R.	I.,	2008.	The	Importance	Of	The	Isopachous	Calcite	Cement	Rims	
In	Controlling	The	Intensity	Of	Chemical	Compaction	And	Their	Impact	
On	The	Sequence	Stratigraphy	Architecture.	3rd	International	Conf.	On	
The	Geol.	Of	The	Tethys 

12- Rifai,	R.	I.	And	Shaaban,	M.N.,	2007.	Authigenic	Dolomite	Cementation	
In	The	Upper	Cretaceous	Phosphate	Formation,	Western	Desert,	Egypt.	
Sedimentary	Geology202,	702-709.	(Cited)	

13- Rifai,	R.I.	2007.Geochemical	Modeling	Of	Diagenetic	Reaction	In	The	
Sub-Arkosic	Sandstone	Of	The	Middle	Jurassic	Safa	Coal	Bearing	
Sandstone,	North	Sinai,	Egypt.	5th	International	Conf.	On	The	Geology	Of	
Africa,	Assiut	Univ.,	Assiut,	Egyptvi-1,	P102.	

14- Rifai,	R.I.	2007.	Reconstruction	Of	The	Middle	Pleistocene	Climate	Of	
South	Mediterranean	Using	The	Wadi	Sannur	Speleothem,	Eastern	
Desert,	Egypt.	Carbonates	And	Evaporites.	New	York,	22:	73-85.	

15- Rifai,	R.I.,	2007.	Geochemistry	And	Sulfur	Isotopic	Composition	Of	The	
Middle	Jurassic	Black	Shales	And	Associated	Iron	Sulfides,	Central	Sinai,	
Egypt.	2nd	International	Conf.	On	The	Geol.	Of	The	Tethys,	Cairo	
Univ.,137-152.		

16- Rifai,	R.	I.,		Holail,	H.,	Belkin,	H.	E.		And	Aboel-Safa,	M.,	2007.	
Depositional	Cyclicity,	Diagenetic	Environments	And	Porosity	Evolution	
Of	Wadi	El-Giddi	Middle	Jurassic	Coal	Bearing	Paralic	Sandstones,	Central	
Sinai,	Egypt.	Sedimentology	Of	Egypt	15,	105-126.	(Cited) 
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17- Rifai,	R.	I.,		Kolkas,	M.	M.,	Holail,	H.	M.	And	Khaled,	A.	K.,	2006.		
Diagenesis	And	Geochemistry	Of	The	Aptian	Dolomite	(Cretaceous)	In	
The	Razzak	Oil	Field,	Western	Desert,	Egypt.	Carbonates	And	Evaporites,	
New	York21,	176-187.	(Cited)	

18- Abou	El	Safa,	M.	M.,	Joesten,	R.	J.	And	Rifai	I.	R.	2006,	Chemical,	Fabric	
And	Sem	Characterization	Of	Some	White	Sands	And	Assessment	Of	
Their	Economic	Potential,	Sinai,	Egypt.	7th	International	Conference	On	
Geochemistry,	Fac.	Sci.,	Alexandria	Univ.,	Alexandria,	Egypt7,	49-59. 

19- Rifai,	R.	I.,		Mansour,	A.S.	And		Shaaban,	M.N.,	2006.	Comparative	
Geochemical	Study	Of	Fracture	Filling	Calcites	In	Some	Eocene	
Carbonates	In	Egypt:	Meteoric	Versus	Hydrothermal	Origin.	7th	Intern.	
Conf.	On	Geochemistry,	Fac.	Sci.,	Alex.,	Egypt7,	1-13.	

20- Rifai	R.I.	And	Mansour,	S.	A.,	2006.	Pervasive	Dolomitization	Of	The	
Cenomanian	Sequence	In	The	Gabal	El	Manzour	Area,	North	Sinai,	Egypt.	
J.	Sed.	Egypt14,	199-218	

21- Holail,	H.M.,	Shaaban,	M.N.	,	Sadek,	A.M.	And	Rifai,	R.I.	2005.	Diagenesis	
Of	The	Middle	Eocene	Dammam	Sub-	Formation,	Qatar:	Petrographic	
And	Isotopic	Evidence.	Carbonates	&	Evaporates.	New	York,	20:	72-81.	
(Cited)	

22- Rifai,	R.	I.,		Soliman,	H.	E.		And	Hussein,	A.	H.,	2005.	The	Use	Of	Alkali	
And	Acid	Activations	To	Improve	The	Economic	Potentiality	Of	Some	
Pliocene	Bentonitic	Clays	In	Wadi	El-Natrun	Area,	Western	Desert,	Egypt.	
1st	International	Conf.	On	The	Geol.	Of	The	Tethys,	Cairo	Univ.,		137-150. 

23- Rifai,	R.I.,	El-Miligy,	A.,	Seleim,	A.H.	And	Abo	El-Safa,	M.	2002.	
Geotechnical	Evaluation	Of	The	Red	Clay	Deposits  Of	Abu	Darag	–	Qiseib	
Area	For	Cement	Industry,	Gulf	Of	Suez,	Egypt.	Ann	Geol.	Surv.	Egypt,	
Xxv:	549-558 

24- Rifai,	R.I.,	Sameeh,	S.,	El-Miligy,	A.	And	El-Arousy,	M.	2002.	
Petrographical,	Geochemical	And	Physicochemical Evaluation	Of	The	
Carbonate	Rocks,	South	Sohag,	Nile	Valley,	Egypt.	Ann	Geol.	Surv.	Egypt,	
Xxv:	251-266.	
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25- Rifai,	R.I.	And	El-Fiky,A.A.	2003	Hydrogeochemical	And	Diagenesis	
Evolution	Of	The	Safa	Sandstone	Formation	, North	Sinai,	Egypt.	Jour.	
Sed.	Soc.	Egypt.	11:239-261.	

26- Rifai	R.	I.,	Mostafa,	A.	And	Holail,	H.,	2002.	Mineralogical	And	
Geochemical	Characteristics	Of	The	Middle	Jurassic Organic-Rich	Shales,	
North	Sinai,	Egypt.	P.B1.3.1.	Presented	In	The	19th	International	Conf.	
(Cscop.	Tsop) In:	Emerging	Concepts	In	Organic	Petrology	And	
Geochemistry.	The	Banff	Center,	Banff,	Alberta,	Canada.	

27- Rifai,	R.I.,	2002.	Origin	Of	Micro-Rhombic	Calcite	And	Associated	
Microporosity	In	Upper	Jurassic	Carbonate	Rocks, North	Sinai,	Egypt.	Al-
Azhar	Bull.	Sci.,	Cairo,	Egypt,	13:	59-78.	

28- Rifai,	R.I.,	Shaaban,	M.N.	And	Holail,	H.,	2001.	Activation	Of	Some	
Oligocene	Bentonitic	Clays,	Northwestern	Coast Of	Egypt.	Jour.	Mineral.	
Soc.	Egypt,	13:	295	–	312.	

29- Rifai,	R.I.,	2000.	Is	It	Possible	To	Use	Polyacrylamide	In	Soil	
Improvement?.	6th	International	Conf.	In	Material Science:	Plastic	
Materials	For	Agriculture	Application.	The	Arab	Soc.	Of	Materials	Science,	
Alex.,	Egypt.	Abst. P.51.	

30- Rifai,	R.I.,	Holail,	H.	And	Selim,	A.A.	1999.	Cementation	Of	The	Middle	
Jurassic	Carbonates	Sequence,	North	Sinai Egypt.	4th	Geochim.	Conf.	
Fac.	Sci.	Alex.	Univ.,	Alexandria,	Egypt.	Abst.	P.104-105.	

31- Rifai,	R.I.,	Selim,	A.A.	And	Holail,	H.,	1999.	Oxygen	And	Carbon	Isotopic	
Characteristics	Of	Coated	Grains	Of	Middle Jurassic	Carbonate	Sequence,	
El-Maghara	Area,	North	Sinai,	Egypt.	4th	Geochim.	Conf.	Fac.	Sci.	Alex.	
Univ., Alexandria,	Egypt.	Abst.	P.103.	

32- Holail,	H.,	Shaaban,	M.N.,	Rifai,	R.I.	And	Abd-Alla,	M.,	1997.	Diagenesis	
And	Porosity	Development	Of	Upper Jurassic	Carbonates,	El-Maghara	
Area,	North	Sinai,	Egypt.	3rd	Geochim.	Conf.	Fac.	Sci.	Alex.	Univ.,	
Alexandria,	Egypt.	Ii	:	85-106.	(Cited) 

33- Selim,	A.A.,	Holail,	H.	And	Rifai,	R.I.,	1996.	Calcite	Cementation	Of	The	
Middle	Jurassic	Carbonates,	North	Sinai, Egypt.	3rd	International	Conf.,	
Geology	Of	Arab	World	(Gaw),	Cairo,	Egypt.	Abst.	P.77.	
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	المھارات العلمیة
	

34- Selim,	A.A.,	Dardir,	A.,	Holail,	H.	And	Rifai,	R.I.,	1989.	Depositional	And	
Diagenetic	History	Of	Middle	Jurassic Subsurface	Sequence,	North	Sinai,	
Egypt.1st	Geochim.	Conf.	Fac.	Sci.	Alex.	Univ.,	Alexandria,	Egypt.	Abst. 
P.11c-G.	

35- El-Dakkak,	M.W.	And	Rifai,	R.I.,	1988.	Geological	Studies	Of	Gebel	El-	
Qalamun	Area,	Western	Desert,	Egypt.	Ann  Geol.	Surv.	Egypt,	Xiv:	193-
215.	(Cited)	

 
 

 

 

 

 

 

	
	
	
	

	المھمات العلمیة
	

Ø  يات الوال1992 – 1990جمع مادة علمیة للدكتوراة
 المتحدة االمريكیة

University of Michigan  (Department of Earth and 
Environmental Sciences) 

Ø  المساحة الجیولوجیة االمريكیة(USGS)  أبحاث ما
 2004بعد الدكتوراه 
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Ø جامعة  – المواد وعلوم الھندسة بقسم زائر استاذ
- Tsinghua  2011-1-27بالصین فى الفترة من 

 المحاضرات من سلسلة أللقاء 2011-2-26إلى 
  والكربون واألكسجین یدروجینھال نظائر عن

 تحديد فى ودورھا األسترانشیوم و والكبريت
 .ختلفةمال البیئات

 
	التقدیر والتكریم

	

شھادة  –اسم الجائزة  
 التقدير

الجھة 
 المانحة

 التاريخ

جائزة الجامعة للنشر  1
 العلمي

جامعة 
مدينة 
 السادات

2015 

جائزة الجامعة للنشر  2
 العلمي

جامعة 
مدينة 
 السادات

2014 

جائزة الجامعة للنشر  3
 العلمي 

جامعة 
 2008 المنوفیة

جائزة الجامعة للنشر  4
 العلمي 

جامعة 
 2007 المنوفیة

جائزة الجامعة للنشر  5
 العلمي 

جامعة 
 2006 المنوفیة
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جائزة األستاذ الدكتور/  6
مصطفي بھجت عبد 

 المتعال للمتمیزين

جامعة 
 2006 المنوفیة

جائزة " أحسن بحث "  7
بالمؤتمر الدولى السابع 

 للجیوكیمیاء

كلیة العلوم 
جامعة  –

 االسكندرية
2006 

خطاب شكر من مجلس  8
الِعْلوم والتقنیِة الوطنيِ 
التابع للمكتب التنفیذي 
لرئیسِ الواليات المتحدة 

 األمريكیة 

الواليات 
المتحدة 
 األمريكیة

2006 

مرشح جامعة المنوفیة  9
 لجائزة الدولة للتفوق عام 

جامعة 
 2005 المنوفیة

جائزة " سفیر التمیز  10
 العلمى" 

 

الواليات 
المتحدة 
 األمريكیة

المساحة 
 الجیولوجیة

2004 

تقابة  جائزة العالم المثالي  11
المھن 
 -العلمیة 
 مصر

1994 

 
	عضویة الجمعیات العلمیة

 داخل مصر: 
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Ø .عضو في الجمعیة المصرية الجیولوجیة 
Ø لعلم الرسوبیات. عضو في الجمعیة المصرية 
Ø .عضو في الجمعیة المصرية لعلم المعادن 

 خارج مصر:
Ø  عضو الجمعیة الجیولوجیة االمريكیة(GSA) 
Ø عضو االتحاد العالمي للجیولوجیا الطبیة  (IUGS)  والمدير

 االقلیمي لجنوب البحر األبیض المتوسط
Ø  عضو اإلتحاد أألوربي لعلوم األرُضEGU)( 
Ø  للصخور العضوية (عضو الجمعیة الكنديةCSCOP. ( 
Ø  عضو جمعیة الجیومورفولوجیا البريطانیة(ESPROMUD) 

. 
Ø  عضو تصنیف التايمز العالمي للجامعات(THE)  ألعوام

2010 – 2014. 
 

	المؤتمرات

یة  لداخل يد من المؤتمرات ا عد كة في ال ــــار المش
 والخارجیة منھا على سبیل المثال ال الحصر:

 مؤتمرات دولیة خارج مصر : -
األوربي لعلوم األرض  االتحادشارك في أعمال " مؤتمر  -1

 " المنعقد بمدينة فیینا بالنمسا 
 بإلقاء بحث بعنوان: 16/4/2015 – 12في الفترة 

ENVIRONMENTAL REMEDIATION AND SORPTION OF METAL 
CATIONS USING ALUMINUM PILLARED NANO-BENTONITE. 
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and Abou El Safa, M.M Rifai R.I. 

شارك في أعمال " المؤتمر الدولي الخامس لنظم  -2
فى الكارتوجرافى ونظم المعلومات الجغرافیة المعلومات 

 21/6/2014 – 15بمدينة الريفیرا ببلغاريا في الفترة 
 بإلقاء بحث بعنوان:

AN INTEGRATED WEB MAPPING SOLUTION TO 
ASSESS THE EFFECT OF SLR ON THE NORTHERN 
COAST OF EGYPT. 
El-Hattab, M., Solyman, A., Rifai, R. I. And Fakhr, 

M. W, 
شارك في أعمال المؤتمر العلمي الثاني في الطفالت  -3

ومعادن الطین والمواد الطبقیة "المنعقد بمدينة سانت 
 15/11/2013 – 11بطرسبرج بروسیا في الفترة من 

 بمحاضرة أفتتاحیة بعنوان
NEW TRENDS FOR THE USE OF BENTONITE AND 
LAYERED MATERIALS IN THE INDUSTRY.  

Rifai, R. I. 

شارك في أعمال " مؤتمر االتحاد الدولى ألبحاث  -4
 الحقب الرباعى " المنعقد بمدينة بمدينة برن بسويسرا

 بإلقاء بحث بعنوان: 28/7/2011 – 21في الفترة 
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CONSTRUCT THE MIDDLE PLEISTOCENE CLIMATE 
oF SOUTH EAST MEDITERRANEAN USING 
SPELEOTHEM ISOTOPIC aND ELEMENTAL 
COMPOSITIONS, EGYPT 

Rifai, R. I. 

علوم لشارك في أعمال " مؤتمر األتحاد األوربي ل -5
 " المنعقد بمدينة فیینا بالنمسا  جیولوجیةال

 بإلقاء بحث بعنوان: 7/4/2006 – 2في الفترة 
DEPOSITIONAL CICLICITY, DIAGENETIC 
ENVIRONMENTS AND POROSITY EVOLUTION OF 
WADI EL-GIDDI MIDDLE JURASSIC SANDSTONE 
SEQUENCE, CENTRAL SINAI, EGYPT.  

Rifai, R. I.,  Holail, H. and Belkin, H. E. 

شارك في أعمال " مؤتمر االتحاد األوربي لعلوم األرض  -6
 " المنعقد بمدينة فیینا بالنمسا 

 بإلقاء بحث بعنوان: 7/4/2006 – 2في الفترة 
AUTHIGENIC DOLOMITE CEMENTATION IN THE 
UPPER CRETACEOUS PHOSPHATE FORMATION, 
WESTERN DESERT, EGYPT. 

Rifai, R. I. and Shaaban, M.N.  
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قام بإلقاء محاضرة افتتاحیة في المساحة الجیولوجیة  -7
 21/6/2004األمريكیة بقاعة المؤتمرات الرئیسیة بتاريخ 

 تحت عنوان:
EGYPTIAN GEOLOGY: PETROLEUM, COAL, GOLD 
AND ALLOYS- PAST TO PRESEN 

Rifai R. I 
 شارك في أعمال المؤتمر الدولي التاسع عشر في -8

  EMERGING CONCEPTS IN ORGANIC 
PETROLOGY AND GEOCHEMISTRY          

ندا في  تا بك عة البر قاط بانف م نة  مدي قد ب لذي ع وا
 بحث في المؤتمر: بإلقاء 2002 4/9 – 31/8الفترة 

MINERALOGICAL AND GEOCHEMICAL 
CHARACTERISTICS OF THE MIDDLE JURASSIC 
ORGANIC-RICH SHALES, NORTH SINAI, EGYPT.   

Rifai R. I., Mostafa, A. and Holail, H., 

شارك في أعمال المؤتمر الدولي إلحادي عشر  -9
) ESPROMUDلجمعیة الجیومورفولوجیا البريطانیة (

بفندق كیرويتل بالمعادي في الفترة  والمنعقد بالقاھرة 
10 – 12/2  /2000. 

   مؤتمرات داخل مصر:
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شارك في المؤتمر والمعرض السادس عشر "االدارة  -10
المتكاملة للمیاه والمخلفات بین تحديات الواقع وطموح 

  13/10/2015المستقبل والمنعقد ببیت القاھرة في 
شارك فى " المؤتمر العلمى الخامس لجیولوجیة  -11

 م 1/2010/ 19–17التیثس " فى الفترة .. 
 بإلقاء بحث بعنوان

THE IMPORTANCE OF MARINE CALCITE CEMENT 
IN CONTROLLING THE INTENSITY OF CHEMICAL 
COMPACTION AND THEIR IMPACT ON THE 
SEQUENCE STRATIGRAPHY ARCHITECTURE. 

Rifai, R.I 

شارك فى أعمال " المؤتمر الدولى األول للبترول  -12
وغیره من الموارد الطبیعیة بمنطقة البحر األبیض 

 بإلقاء بحث بعنوان: 3/2009../ –..المتوسط 
GEOCHEMISTRY AND PETROPHYSICAL 
CHARACTERISTICS OF THE APTIAN DOLOMITES 
(CRETACEOUS) IN THE RAZZAK OIL FIELD, 
WESTERN DESERT, EGYPT 

Rifai, R.I  & M. Kolkas 
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شارك فى أعمال " المؤتمر الدولى الخامس عن  -13
جیولوجیة أفريقیا " المنعقد بجامعة أسیوط فى الفترة 

 بإلقاء بحث بعنوان: 24/10/2007 –23
GEOCHEMICAL MODELING OF DIAGENETIC 
REACTION IN THE SUB-ARKOSIC SANDSTONE OF 
THE MIDDLE JURASSIC SAFA COAL BEARING 
SANDSTONE, NORTH SINAI, EGYPT. 

Rifai, R.I 

شارك فى " المؤتمر العلمى الثاني لجیولوجیة  -14
 م 22/3/2007 – 19التیثس " فى الفترة 

 بإلقاء بحث بعنوان 
GEOCHEMISTRY AND SULFUR ISOTOPIC 
COMPOSITION OF THE MIDDLE JURASSIC BLACK 
SHALES AND ASSOCIATED IRON SULFIDES, 
CENTRAL SINAI, EGYPT.  

Rifai, R.I 

شارك فى " المؤتمر الخامس عشر للرسوبیات " فى  -15
 م بإلقاء بحث بعنوان 22/1/2007الفترة  

DEPOSITIONAL CYCLICITY, DIAGENETIC 
ENVIRONMENTS AND POROSITY EVOLUTION OF 
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WADI EL-GIDDI MIDDLE JURASSIC COAL BEARING 
PARALIC SANDSTONES, CENTRAL SINAI, EGYPT.  
Rifai, R. I.,  Holail, H., Belkin, H. E.  and M.AboEl-

Safa,  

شارك فى " المؤتمر الدولى السابع للجیوكیمیاء "  -16
 المنعقد بقاعة المؤتمرات بمكتبة اإلسكندرية 

 م بإلقاء بحث بعنوان:7/9/2006 – 6فى الفترة 
COMPARATIVE GEOCHEMICAL STUDY OF 
FRACTURE FILLING CALCITES IN SOME EOCENE 
CARBONATES IN EGYPT: METEORIC VERSUS 
HYDROTHERMAL ORIGIN. 

Rifai, R. I.,  Mansour, A.S. and  Shaaban, M.N. 

شارك في " مؤتمر الجمعیة المصرية للرسوبیات "  -17
  2006يناير   8المنعقد بالقاھرة في  

 حث بعنوان:بالقاء ب
PERVASIVE DOLOMITIZATION OF THE 
CENOMANIAN SEQUENCE IN THE GABAL 
MANZOUR AREA, NORTH SINAI, EGYPT. 

.and  Mansour, A.S Rifai, R. I. 

شارك في " مؤتمر الجمعیة المصرية لعلم المعادن "  -18
 بإلقاء بحث بعنوان: 2006المنعقد بالقاھرة في 
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LATE DIAGENETIC FRACTURE FILLING CALCITES 
FROM SOME EOCENE CARBONATES IN THE 
UNSTABLE SHELF OF EGYPT: METEORIC VERSUS 
HYDROTHERMAL ORIGIN. 

Rifai, R. I.,  Mansour, A.S. and  Shaaban, M.N., 

شارك في " المؤتمر العالمي األول لجیولوجیة التیثس  -19
  2005" المنعقد بالقاھرة في نوفمبر 

 بإلقاء بحث بعنوان:
THE USE OF ALKALI AND ACID ACTIVATIONS TO 
IMPROVE THE ECONOMIC POTENTIALITY OF SOME 
PLIOCENE BENTONITIC CLAYS IN WADI EL-
NATRUN AREA, WESTERN DESERT, EGYPT.  

Rifai, R. I.,  Soliman, H. E.  and A. H. Hussein 

شارك في مؤتمر الجمعیة المصرية للرسوبیات  -20
بإلقاء بحث  تحت  2003يناير   8المنعقد بالقاھرة في  

  -عنوان :
HYDROGEOCHEMICAL AND DIAGENESIS 

EVOLUTION OF THE SAFA SANDSTONE 
FORMATION, NORTH SINAI, EGYPT. 

Rifai, R.I . and El-Fiky, A.A. 
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لعلوم المواد (  شارك في المؤتمر الدولى السادس -21
الجمعیة العربیة لعلوم المواد ) باالسكندرية في الفترة 

 -ببحث تحت عنوان : 2000نوفمبر  22  - 19
IS IT POSSIBLE TO USE POLYACRYLAMIDE IN SOIL 

IMPROVEMENT?  
Rifai, R.I. 

شارك في المؤتمر الدولى الرابع في الجیوكیمیاء  -22
سبتمبر  16 – 15والذى عقد باالسكندرية في الفترة 

 و ذلك بإلقاء بحثین:  1999
1-OXYGEN AND CARBON ISOTOPIC 

CHARACTERISTICS OF COATED GRAINS OF 
MIDDLE JURASSIC CARBONATE SEQUENCE, EL-
MAGHARA AREA, NORTH SINAI, EGYPT. 

Rifai, R.I., Selim, A.A. and Holail, H., 

2- CEMENTATION OF THE MIDDLE JURASSIC 
CARBONATES SEQUENCE, NORTH SINAI EGYPT.  

Rifai, R.I., Holail, H. and Selim, A.A. 

شارك في المؤتمر الدولى الثالث في الجیوكیمیاء  -23
سبتمبر   4 – 3والذى عقد باالسكندرية في الفترة 

 ببحث ألقى في المؤتمر:1997
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DIAGENESIS AND POROSITY DEVELOPMENT OF 
UPPER JURASSIC CARBONATES, EL-MAGHARA 
AREA, NORTH SINAI, EGYPT.  

-and Abd Rifai, R.I.Holail, H., Shaaban, M.N., 
Alla, M., 

شارك في المؤتمر العلمي الثالث لجیولوجیة العالم  -24
 27/2العربي الذي عقد بجامعة القاھرة في الفترة من  

 و ذلك بإلقاء بحث :1996/  1/3 –
CALCITE CEMENTATION OF THE MIDDLE 
JURASSIC CARBONATES, NORTH SINAI, EGYPT.  

Rifai, R.ISelim, A.A., Holail, H. and  

حضور جمیع المؤتمرات القومیة الخاصة بالتعلیم  -25
 العالي والجودة واألعتماد

كمستمع باألضافة لحضور العديد من المؤتمرات   -26
ورئیس جلسات علمیة بالمؤتمر البیئي األول لمعھد 
الدراسات والبحوث البیئیة والمؤتمر البیئى بكلیة العلوم 
جامعة االسكندرية ومؤتمرات التیثس والجمعیة 

 .الجیولوجیة وجمعیة الرسوبیات والمعادن

 مؤتمرات داخل الجامعة
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 والبحوث للدراسات الثالث الدولى المؤتمر راعى -27
 والتحديات الطبیعیة الموارد( عنوان تحت البیئیة

 ) المستقبلیة
  2015 فبراير 25-23 الفترة فى
رئیس المؤتمر الدولى الثانى للدرسات والبحوث  -28

 "المستقبلیة والتحديات الطبیعیة المواردالبیئىة"
 27/2/2013الى  25/2/2013

 مقرر المؤتمر الدولى األول للدرسات والبحوث البیئىة -29
 .9/4/2008الى  7/4/2008 المستدامة" ة تنمیةال "
 
 

	زیارات تدریسیة خارجیة

Ø جامعة  – المواد وعلوم الھندسة بقسم زائر استاذ- 
Tsinghua  26إلى  2011-1-27بالصین فى الفترة من-

 نظائر عن المحاضرات من سلسلة أللقاء 2-2011
 و والكبريت  والكربون واألكسجین یدروجینھال

 ختلفة.مال البیئات تحديد فى ودورھا األسترانشیوم
 
 

	خترعات واالبتكاراتاإل

Ø  أول من أدخل صناعة البنتونیت فى مصر طبقا
 .API & OCMAللموصفات القیاسیة العالمیة 

والمستخدم في صناعة حفر ابر البترول والمیاه 
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واساسات األنفاق والكباري وصب المعادن وتكرير الزيوت 
 وغیرھا

	لمشاركة في إعداد كتب وتقاریر عالمیة 1

Ø  قام بالمشاركة المیدانیة والعملیة والكتابة واإلعداد
للنشر للتقرير العالمى عن جودة المخزون العالمى 

 للفحم بأفريقیا
1- World Coal Quality Inventory, Africa: 

Botswana, Egypt, Tanzania, and Zambia 
Paul C. Hackley, Susan J. Tewalt, Rifai I. Rifai,  
Frank T. Dulong, and Robert B. Finkelman 

	أستحداث برامج دراسیة جدیدة

Ø عام تحداث برنامج دبلوم السالمة والصحة المھنیةاس 
 بمعھد الدراسات والبحوث البیئیة2015

	تقیم المیاه والتربة المصریة

Ø  الجوفي للمیاه ومدي شارك في تقییم المخزون
صالحیة المیاه بشمال سیناء وواحة سیوة ومناطق 
جنوب وجنوب غرب العلمین وطريق مصر اإلسكندرية 

وادي  –السادات  –الصحراوي ومناطق وادي النطرون 
 الفارغ وجنوب شرق مصر.

Ø  شارك في تقییم أنواع التربة المصرية بمناطق شرق
 وغرب النیل

 
	التغیرات المناخیة على الساحل الشمالي لمصراستخدامات األراضي وأثر 
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Ø  انشاء نظام تفاعلي علي شبكه المعلومات يتم من
خالله دراسة السیناريوھات المحتملة الرتفاع سطح 

في مصر في المنطقة من اإلسكندرية  EGSLRالبحر 
علي ساحل البحر االبیض  285الي بورسعید بطول 

 المتوسط. 
 

	الفني واالداري للجامعة عداداإلالمشاركة في 

 للجامعة االستراتیجیة الخطة أعداد لجنة رئیس -1
 ).8/10/2014 بتاريخ 803 رقم الجامعة رئیس قـــرار(

 للبحث االستراتیجیة الخطة أعداد لجنة رئیس -2
 ).201// بتاريخ الجامعة رئیس. د.أ تكلیف(العلمي

 العلمي البحث اخالقیات دلیل أعداد لجنة رئیس -3
 ).2014-5-6 بتاريخ 508 رقم الجامعة رئیس قـــرار(

 العلمیة  الرسائل وكتابة إعداد قواعد دلیل أعد -4
 ).29/2/2016 بتاريخ الجامعة رئیس. د.أ تكلیف( للجامعة

. د.أ تكلیف. (العلیا للدراسات المنظمة القواعد اعد -5
 ).29/2/2016 بتاريخ الجامعة رئیس

. د.أ تكلیف(. الثقافیة للعالقات المنظمة القواعد اعد -6
 ).29/2/2016 بتاريخ الجامعة رئیس

 .د.أ تكلیف. (العلمي والنشر الجوائز قواعد دلیل اعد -7
 ).29/2/2016 بتاريخ الجامعة رئیس
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 مجالت في المنشورة األبحاث جوائز كتاب اعد -8
 .14/3/2015 بتاريخ الجامعة رئیس. د.أ تكلیف(عالمیة

 . واألخالقي القانوني االنضباط دلیل اعداد -9
 . التدريس ھیئة عضو أداء تقويم دلیل اعداد -10
 ھیئة ألعضاء والمحاسبة المسائلة قواعد دلیل اعداد -11

 . التدريس
 .معةبالجا العاملین أداء كفاءة وتقییم قیاس دلیل اعداد -12
 الساعات بنظام العلیا للدراسات الموحدة االئحة إعداد -13

 بتاريخ الجامعة رئیس. د.أ تكلیف( المعتمدة
20/8/2014.( 

 العلیا الدراسات الداخلیة اللوائح ومراجعة إنشاء -14
 ). التجارة- الحقوق- التربیة(  بكلیات

 بنظام العلیا للدراسات الئحة إعداد فى المساھمة -15
 – الرياضیة التربیة كلیة( من لكال المعتمدة الساعات

 ).الوراثیة الھندسة معھد
 ربیةالت بكلیة العلیا للدراسات الداخلیة الالئحة مراجعة -16

 .الرياضیة
 لالشام الوظیفي والتوصیف القیادات اختیار معايیر -17

 . البیئیة والبحوث الدراسات لمعھد
	
	
	
	

 البیئیة المشاركة في بناء وإعداد معھد الدراسات والبحوث
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Ø .أعداد المعھد للحصول علي األعتماد 
Ø الئحة الدراسات العلیا (ساعات معتمدة) لمعھد  إعداد

بتاريخ  91الدراسات والبحوث البیئیة (قرار وزارى رقم
13/1/2013. 

Ø  شارك في إعداد الئحة الدراسات العلیا لمعھد
في  3400الدراسات والبحوث البیئیة (قرار وزارى رقم 

) وإعداد الئحة الدراسة الجامعیة األولي 24/12/2005
لیة العلوم البیئیة والمقرة من مجلس المقترحة لك

 الجامعة.
Ø للعديد من المعاملفي اإلعداد  شارك  )(AAS, XRD, 

HPLC, …etc بمعھد الدراسات والبحوث البیئیة. 
Ø المھني. األخالق المیثاق إعداد دلیل  
Ø .إعداد دلیل الطالب 
Ø  إعداد معايیر اختیار القیادات والتوصیف الوظیفي

 الشامل.
 
	رامج تنمیة قدرات أعضاء ھیئة التدریس بالجامعة ب

Ø  ــــوعات مختارة فى التدريس" خالل برنامج " موض
 م. 2005شھرمايو 

Ø  ــــغوط العمــل " خالل ــامج " ادارة الوقــت و ض برن
 م. 2005شھرمايو 
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Ø  ــــكالت " خالل برنامج " اتخاذ القرارات و حل المش
 م.2004شھرنوفمبر 

Ø ات " خالل شــھر برنامج " الجوانب القانونیة بالجامع
 م.2004أكتوبر 

Ø  برنامج " تنمیة مھارات رعاية الشباب " خالل شھر
 م.2004أكتوبر 

Ø  برنامج " أخالق وآداب المھنة " خالل شھر سبتمبر
 م.2004

Ø  2003دورة رؤساء األقسام العلمیة. 	
 

	سیة یدرتالمقررات ال

 الكشف عن المعادن بالطرق الجیوكیمیائیة  -1
 تغییر المناخ العالمى  -2
 مواد البناء واالنشاء فى البیئة الصحراوية  -3
 الكثبان الرملیة  -4
 علم المناخ  -5
 القیاسات والمؤشرات البیئیة  -6
 رصد البیانات البیئیة  -7
 الموارد الطبیعیة  -8
 محاجر ومناجم  -9

 تقییم األثر البیئى  -10
 أصول بحث علمى -11
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 الموارد والصناعات البیئیة  -12
	

	التحكیمالتقییم و

واألبحاث المتخصصة تحكیم العديد المشاريع 
 -والرسائل العلمیة ومنھا :

 STDFتحكیم مشروعات  -أ
1- Project Title: Major Climate and Biotic 

Events During the Maastrichtian to Early 
Paleocene.  

(Project ID: 4449). 
2- Project Title:  Study on Possible APE1-

Mediated Molecular Mechanism(S) Implication 
in Neuroinflammation.  

Project ID: 4237 

3- Biodiversity of Phytoplankton in Egyptian 
Mediterranean Waterspotential for Harmful 
Algal Blooms 

Project ID: 3730 

4- Project Title: Characterization of North 
Africa Aerosols and Precipatation Patterns 
Influencing Egyptian Climatology 
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Project ID: 3728 

5- Project Title: Processing and Properties of 
Microfibrillated Cellulose From Agricultural 
Waste and Its Application in Paper Making 
Industry. 

Project ID: 4267 

6- Project Title: Earth Resources For 
Sustainable Communities Along Aswan- 
Berenice Road, Egypt: A Comprehensive 
Desert Development Study. 

7- Project Title: Sedimentary Basin Structure 
Beneath Egypt: A New Idea Applies in How to 
Utilize the Seismology Science in Enhancement 
The Economy Of Egypt. 

8- Project Title: Paleo-Tsunami And Seismic 
Hazard Assessment in the Northern Coast of 
Egypt. 

تحكیم أبحاث علمیة لمجالت عالمیة ذات  -ب
   (I.F)معامل تأثیر

1- Characterization and Assessment of 
Okpella Metacarbonate Deposit in Nigeria. 

Publisher: Carbonates and Evaporates, , Springer 
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Date: March 2016 

2- High Frequency Peritidal Cycles in the 
Lower Member of the Upper Cretaceous 
(Turonian) El Hefhuf Formation, Bahariya 
Oasis, Western Desert, Egypt 

Publisher: Carbonates and Evaporates, , Springer  
Date: January 2015 

3- The Importance of Microbial Mats for 
Dolomite Formation in the Dohat Faishakh 
Sabkha, Qatar 

Publisher: Carbonates and Evaporates, Springer 
Date: November 2014 
4-  Identification of Dynamical Transitions in 

Marine Palaeoclimate Records By Recurrence 
Network Analysis 

Publisher: Nonlinear Processes in Geophysics – 
Journal of the European Geosciences Union 
Date: May, 2011 

5- Acid Fluids Reform Clastic Reservoir In 
Lacustrine Saline Basin, China       

Publisher: Carbonates and Evaporates, Springer 
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Date: Aug. 2014.  
6- Oxygen-Carbon Isotope Stratigraphy Of 

Upper Carboniferous To Lower Pwemian 
Marine Deposits In Midcontinent U.S.A 
(Kanssas And Oklahoma): Implication for Sea 
Water Chemistery and Depositional Syclicity. 

Publisher: Carbonates and Evaporites, Troy, New 
York 
Date: February, 2007 

7- Stable Isotope Ratios and Nodular 
Limestone of the Proterozoic Rohtas 
Limestone: Vindhyan Basin, India 

Publisher: Carbonates and Evaporates, Troy, 
New York 

Date: August 2006 
ج- تحكیم وتقییم أوراق التقدم للجنة العلمیة 
الدائمة للترقي لوظائف األساتذة واألساتذة 
المساعدون علي مستوي الجمھورية (لجنة 

الجیولوجیا واألرصاد وتطبیقاتھا (2008 – 2011 و 
.(2015 – 2013 



 
 
 
 
 
 

	
	

   
	
 الذاتية السيرة	

 النعيم عبد رفاعي إبراهيم رفاعي/ أ.د
31 

الدرجة  التاريخ
العلمیة 

 المتقدم لھا

الكلیة/ 
 الجامعة

 األسم

27/7/2015 أستاذ  
 الجیوكیمیاء

العلوم / 
 القاھرة

د/ محمد 
محمد عبد 
 العزيز الكمار

24/10/2015 استاذ علوم  
 البیئة

العلوم / 
 دمیاط

د/محمد عبد 
 الجلیل أحمد

29/6/2013 استاذ  
مساعد 

 الجیولوجیا

العلوم / 
 الزقازيق

د/ 
سمیرمحمد 

 أحمد زيد
 

د- تحكیم وتقییم االنتاج العلمي للمتقدمین 
للحصول علي جائزة الدولة ھیئات في مجال 
البیئة (جائزة المرحوم األستاذ الدكتور اسامة 
الخولي لألبحاث والدراسات البیئیة (أكاديمیة 

 البحث العلمي والتكنولوجیا).
 األسم الكلیة/ الجامعة التاريخ
مركز بحوث وتطوير  2014

 الفلزات
أ.د/ محمد أبو 
 الفتوح بركات
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كلیة التعلیم  2013
الصناعي / بني 

 سويف

د/ محمد سالمة 
 عبد الھادي

   

 تحكیم رسائل علمیة
ستخدام  -1 سیبیة و تقیمیه إلمكانیة ا سات تر " درا

ــة  ــاعی ــــن ــات الص ــــین في التطبیق طفالت الباليوس
الصحراء الغربیة  –المتواجدة بوادى النطرون وما حوله 

 جامعة المنوفیة. –كلیة العلوم  مصر"   –
 

ــة  -2 ــــوبی ــة وروس ــائی ــدروجیوفیزي " دراســــــات ھی
للجوراسى األوسط / األعلى بمنطقة المغارة شمال 

ناء  ــــی ــــرق س یة العلوم  –ش ــــر".  كل جامعة  –مص
 األسكندرية

 
ـــــاد  -3 باألرص مات ذكى للتنبؤ  ظام معلو " تطوير ن

ــــات والبحوث البیئیة  –الجوية  حامعة  –معھد الدراس
 المنوفیة

 
ــة  -4 ــات الحبوب الفلوري ــات  التخطیط االنتــاجي لنب

معھد  –محافظة المنوفیة  –داخل مركز بركة الســـبع 
 حامعة المنوفیة –الدراسات والبحوث البیئیة 
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تقییم الطفالت البنتونیتیــة بمنطقــة جنوب غرب  -5

ــــناعیة والمعالجات البیئیة   –العلمین للتطبیقات الص
یة  ــــحراء الغرب یة-الص ــــرالعرب معھد  –. جمھورية مص

 حامعة المنوفیة –الدراسات والبحوث البیئیة 
 
ــــخر والماء والتطور  -6 التفاعالت المتبادلة بین الص

الجیوكیمیــائى للمیــاه الجوفیــة لخزنى الصــــفــا 
ــاجد  ــیناء  -والمس ــمال س ــر. كلیة العلوم  –ش  –مص

 جامعة األسكندرية
ضوية في  -7 صلبة والغیر ع تاثیر البیئي للمخلفات ال

مصـــر. معھد الدراســـات والبحوث  –مدينة الســـادات 
 حامعة المنوفیة –البیئیة 

اســـتخدام تقبیات اإلســـتشـــعار عن بعد ونظم  -8
المعلومات الجغرافیة للحد من الملوثات داخل المدن.  

 حامعة المنوفیة –معھد الدراسات والبحوث البیئیة 
شباه  -9 ستخدام ا سیة جديدة بأ شم صنیع خاليا  ت

ات والبحوث البیئیة موصــالت نانومترية. معھد الدراســ
 حامعة المنوفیة –
تطبیقات الحفز الضــوئي الشــمســي بأســتخدام  -10

ــــرف  ــــید التیتانیوم فى معالجة  میاه الص ثانى أكس
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حامعة  –الصــناعى. معھد الدراســات والبحوث البیئیة 
 المنوفیة

دراســـــات بیئیــة وجیوكیمیــائیــة على خــامــات  -11
الفوســـفات المصـــرية وأســـمدتھا. معھد الدراســـات 

ــــات  –ث البیئیة والبحو حامعة المنوفیة معھد الدراس
 حامعة المنوفیة –والبحوث البیئیة 

ناطق المكال  -12 یة في م یاه الجوف یة الم تقییم نوع
یل ــــرموت، الیمن  وغ ظة حض حاف یة  –باوزير ، م كل

 جامعة االسكندرية  –العلوم 
ــــحي في مــدينــة  -13 ــــرف الص ادارة خــدمــات الص

االسكندرية, مصر, أفاق وخیارات التنمیة المستدامة 
 جامعة االسكندرية. –كلیة العلوم  –
تطوير نظــام المعلومــات ذكي للتنبؤ بــأحوال  -14

ــــات والبحوث البیئیة  حامعة  –الطقس. معھد الدراس
ــــات والبحوث البیئیة  حامعة  –المنوفیة معھد الدراس

 .المنوفیة
 .........,.........الخ -15
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 والندوات المعارض والدورات التدریبیة وورش العمل	

 المعارض:-أ

Ø  " المعرض الدولى الثالث واألربعون شارك في
  جنیف بسويسرا" المنعقد بمدينة  لالختراعات 
رئاسة وفد الجامعات و19/4/2015 – 18في الفترة 

الجامعات المصرية المصرية بالمعرض وإعداد  وفد من 
(جامعات المنوفیة وبني سويف ودمنھور ومدينة 

شاملة   2م 75السادات) وتدبیر مساحة للعرض وقدرھا 
جمیع وسائل العرض ومجانیة لعرض بعض من 

اختراعات وأبتكارات شباب الباحثین بالجامعات المصرية 
مما أسفر عن حصول جامعة المنوفیة علي مادلیتین 

حصول جامعة بني سويف علي ذھبیة وبرونزية و
 میدالیة برونزية.

 -الدورات التدريبیة: -ب
أعداد الدورة التدريبیة في األقتباس العلمي "ماھیته  -1

  .24/3/2016وكیفیة تالفیه" 
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األعداد والمشاركة والتدريب في الدورة التدريبیة   -2
"اإلدارة البیئیة وتقییم األثر البیئي للمھندسین 

 والمراجعین البیئین
6 – 8/1/2013. 
في الدورة التدريبیة إلعداد والتدريب المشاركة  -3

كلیة -مھندسى سوائل الحفر بقسم الجیوفیزياء
و  2010و  2009جامعة االسكندرية وذلك ألعوام -العلوم
2011. 

-بالمعھد  الندوات المتكاملة قاعة المكافحة -4
 02/04/2010الى  02/02/2010

قام باإلعداد والتدريب علي كیفیة تأمین رقابة   -5
الجودة علي بعض منتجات التعدين (مثال السیرامیك 

 والبويات) ذات األثر المباشر علي الصحة االنسانیة
2010. 

ئي ن األثر البییقام باإلعداد والتدريب على كیفیة تعی -6
لالستخدام الجائر لموارد المناجم والمحاجر في المدى 

 .2009 لطويلالمتوسط وا
قام باإلعداد والتدريب علي كیفیة قیاس قیم النظائر  -7

االستفادة  الثابتة لألوكسجین والكربون والھیدروجین
 منھا في تحديد التغیرات المناخیة المحلیة والعالمیة

 2008في 
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 قاعة"قیاساته – معالجته – أسبابه"  الھواء تلوث  -8
 31/12/2007الى  29/12/2007بالمعھد  الندوات

دورة التدريبیة في ال لمشاركةواعداد باألقام  -9
الدولیة في الجیولوجیا الطبیة ودعوة كبار 
العلماء المتخصصین في ھذا المجال من 

الواليات المتحدة األمريكیة والسويد ( أ.د/ 
أستاذ ورئیس قسم البیئة  –جوسى سنتینو 

معھد األمراض األمريكى و  –والسمیة المرضیة 
أستاذ بالمساحة  -انأ.د/ روبرت فنكلم

 -الجیولوجیة األمريكیة و أ.د/ أولى سیلینوس 
أستاذ بالمساحة الجیولوجیة السويدية) إللقاء 

سلسلة من المحاضرات في الجیولوجیا الطبیة 
 2005سبتمبر  27 – 26فى الفترة من . بالجامعة

وذلك بالشراكة مع معھد األمراض األمريكى 
والجمعیة  والمساحة الجیولوجیة األمريكیة

الدولیة للجیولوجیا الطبیة ومنظمة التربیة 
والعلوم والثقافة والمساحة الجیولوجیة 

 السويدية.

 ورش العمل  -ج

ــــرى المعرفة لبنك ورشـــــةعمل -1 نة بجامعة المص  مدي
 23/3/2016 بتاريخ المقام   السادات
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المشــروعات البحثیة بالتعاون مع صــندوق  ورشــة عمل -2
 .16/9/2015في   (STDF)العلوم والتكنولوجیا 

 مكتبات فى االلكترونیة الخدمات تفعیل عمل ورشـــــة -3
 25/8/2015 بتاريخ المقامة السادات مدينة جامعة

ــــروع ورشــــــة عمــل -4 ــالمكتبــات العمــل توحیــد مش  ب
17/8/2015 

ــاريع االتحاد األوروبي  -5 ــاركة في ورش العمل لمش المش
 .2016 – 2010أعوام 

وتمويل مشروعات تنظیم  حول العمل ورشة في شارك -6
 2015المتحدة. اكتوبر,  المملكة - مصر التعلیم بین

ــة عمل لجان القطاعات بالمجلس  -7 ــاركة في ورش المش
ــــمس  ــــیافة جامعة عین ش االعلي للجامعات بدار ض

15/5/2014. 
ورشة عمل الیات تعظیم مردود البحوث لخدمة الصناعة  -8

 .24/12/2014"أفاق أرحب للبحوث التطبیقیة" 
ــات الحر الوصــــول بعنوان عمــل ورشــــــة -9  للمعلوم

)18/10/2014( 
مل ورشـــــة -10 كار“ ع حة االف نة من المطرو  قانون لج

ــــیــافــة جــامعــة عین  ”الجــديــد العــالي التعلیم بــدار ض
 8/10/2015   شمس
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 وحقوق األكاديمى االرشــاد عنوان تحت عمل ورشــة -11
 في البیئیة والبحوث الدراســـات بمعھد الطالب وواجبات

10 /05/2013  
 فى وآثارھا المتجددة الطاقات استخدام  عمل ورشة -12

 13/02/2013 في البیئة
 خدمة فى المعھد موقف تفعیل  بعنوان عمل ورشـــة -13

ـــات بمعھد   به المحیطة البیئة وتنمیة المجتمع  الدراس
 3/2/2013 في البیئیة والبحوث

مل ورشـــــة -14 مة" بعنوان ع ــــروع مســـــاھ  نظم مش
 تالمعلوما وتكنولوجیا نظم تطوير في اإلدارية المعلومات

 21/1/2013 في البیئیة والبحوث الدراسات بمعھد
 اســتخدام جھاز اســتخدام  عنوان تحت عمل ورشــة -15

سات بمعھد المبیدات متبقیات لتحلیل HPLC جھاز  الدرا
 24/06/2012 في البیئیة والبحوث

 اســتخدام على التدريب"   عنوان تحت عمل ورشــة -16
لدراســـــات بمعھد"  HPLC جھاز  في البیئیة والبحوث ا

24-25/4/2012 
ــــة -17 ــــتخدام على التدريب عنوان تحت عمل ورش  اس

ــــد  االستبیانات لتحلیل الضوئى الماسح ــــھ ــــع ــــم  ب
 4/4/2012 يوم في البیئیة والبحوث الدراسات

ــــة -18 ــــتخدام   عنوان تحت عمل ورش  HPLC جھاز اس
 04/04/2012 في البیئیة والبحوث الدراسات بمعھد
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  الھواء تلوث أجھزة استخدام  عنوان تحت عمل ورشة -19
 20/03/2012 في البیئیة والبحوث الدراسات بمعھد

 التعلم ونواتج المنھج خرائط  عنوان تحت عمل ورشة -20
 22/2/2012 في البیئیة والبحوث الدراسات بمعھد

مل ورشـــــة -21 حت ع يب   عنوان ت تدر فاع على ال لد  ا
مدنى ھد ال لدراســـــات بمع یة والبحوث ا  18 في البیئ

/2/2012 
ــة -22  وحقوق األخالقى المیثاق   عنوان تحت عمل ورش

سات الفكرية الملكیة سات بمعھد  العادلة والممار  الدرا
 15/2/2012 في البیئیة والبحوث

مل ورشـــــة -23 حت ع عة  عنوان ت بار مراج  توافق واخت
سیة البرامج  معھدب المتبناه األكاديمیة المعايیر مع الدرا

 18/12/2011 في البیئیة والبحوث الدراسات
 نظم لتقويم القیاس أدوات   عنوان تحت عمل ورشــة -24

 الدراســـات بمعھد  العالى التعلیم بمؤســـســـات األداء
 11/12/2011 في البیئیة والبحوث

ــة -25 ــیط   عنوان تحت عمل ورش ــتخدام تنش  قواعد اس
ــات ــان  في البیئیــة والبحوث الــدراســــــات بمعھــد  البی

6/12/2011 
مل ورشـــــة -26 حت ع یة   عنوان ت عداد كیف بة و ا تا  ك

شروعات سات بمعھد  البحثیة الم  ةالبیئی والبحوث الدرا
 22/11/2011 في
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 مواد وإنتاج البیئیة ورشة عمل تحت عنوان " الجوانب -27
 الصحى الصرف میاه من الناتجة الحمأة من سیرامیكیة

مصـــر " والتى عقدت  فى الحضـــرية المناطق بعض فى
 12/01/2011 بالمعھد يوم المناقشات بقاعة

 قواعد اســتخدام عنوان  " تنشــیطورشــة عمل تحت  -28
 وم ي بالمعھد المناقشــات البیانات "  والتى عقدت بقاعة

12/06/2011 
المشاركة في ورشة العمل الخاصة بمشروع التطوير  -29

 لمؤســــســــات (CEHAP)المســــتمر والتأھیل لالعتماد
 2007-11-29 العاليالتعلیم 

المشاركة فى ندوة " الجديد فى التغیرات المناخیة "  -30
نظمة بمعھد الدراســـات والبحوث البیئیة بالســـادات الم

 م.23/4/2007يوم 
فى ورشــــة العمل " دور العلمیین فى  المشــــاركة -31

ية يوم  ندر ــــك بة اإلس قدة بمكت یة المجتمع " المنع تنم
 م.18/6/2006

 الندوات -د
 .15/2/2016االعداد لندوة نحو جامعة رقمیة  -1
ودورھا في حل االعداد لندوة القدرات البحثیة للجامعة  -2

 14/12/2015المشكالت الصناعیة والخدمیة 
االعداد لندوة اخالقیات استخدام الحیوانات في التجارب  -3

 .28/11/2015العلمیة في 
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 نباتات زراعة فى المعالج الصـــرف میاه اســـتخدام ندوة -4
 .24/10/2015في الحیوي الوقود

 بیئة وتأمین المھنیة والســــالمة الصــــحة  بعنوان  ندوة -5
 16/2/2015 في  العمل

ــدوة -6 ــات بعنوان ن ــاتو تطبیق ــة في تكنولوجي الن  التنمی
 .29/12/2014  المستدامة

المنتدي رفیع المســـتوي حول "" تعزيز المشـــاركة في  -7
  اقتصادقدرات التعلیم العالي والبحث العلمي نحو 

ــــالمــة علي الحفــاظ في الفرد دور"  نــدوة  -8  البیئــة س
طة عاون يوم المعھد المحی لدراســـــات  بین بالت معھد ا

ــة ــی ــئ ــی ــب ــوث ال ــح ــب ــة وادارة وال ــدم ــع خ ــم ــت ــج ــم  ال
 .20/10/2014بالجامعة

 .23/11/2014ندوة الیات دعم االبتكار -9
ــــمیة اإلنفلوانزا ندوة -10 معھد "  والعالج الوقاية " الموس

 17/3/2014 الدراسات والبحوث البیئیة
 الجامعة بأنشــــطة الخدمة مســــتفیدى توعیة  ندوة -11

30/12/2013. 
ــــباب توظیف وانعن تحت ندوة -12 ــــركات فى الش  الش

 .23/11/2013 بالجامعة  العالمیة
ھات  ندوة  -13 جا ثة االت حدي عات فى ال یة الزرا   المحم

 .4/10/2013 بالجامعة يوم
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عات وااللزام االلتزام ندوة -14 ــــري یة بالتش ھد البیئ  بمع
 20/07/2013 في البیئیة والبحوث الدراسات

ــــرات  عنوان تحت ندوة -15 ــــتدامة التنمیة مؤش  المس
   يف البیئیة والبحوث الدراســات بمعھد البیئیة والبصــمة

15/06/2013 
 والبحوث الدراســات بمعھد المســتدامة التنمیة ندوة -16

 18/05/2013   في البیئیة
شة -17 ستخدام تفعیل  عنوان تحت عمل ور صفحات ا  ال

 09/12/2012 في التدريس ھیئة ألعضاء اإللكترونیة
یة ندوة -18 خارجى المجتمع توع فاظ ال ئة على للح   البی

 05/11/2012   في البیئیة والبحوث الدراسات بمعھد
 تنمیة فى البیئیة والبحوث الدراســـات معھد دور ندوة -19

 27/06/2012 في) والصناعة البیئة( السادات مدينة
یة التغیرات أثر    ندوة -20 ناخ تاج علي الم باتي اإلن  الن

  5/5/2012 في البیئیة والبحوث الدراسات بمعھد
 الخارجي المجتمع من الخدمة مستفیدي توعیة ندوة -21

 والبحوث الدراســات بمعھد  المختلفة المعھد بأنشــطة
 15/02/2012 يوم  البیئیة

 الخامات المصرية وكیفیة تعظیم االستفادة منھاندوة  -22
فة ھد  المختل ـــــات بمع لدراس یة والبحوث ا يوم   البیئ

9/2/2012. 
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ـــتخداماتھا في رفع كفاءة الطفالت المحلیة ندوة  -23 واس
جة التلوث البیئي عال فة م ھد  المختل لدراســـــات بمع  ا

 .19/12/2011يوم   البیئیة والبحوث
 المتغیرات ظل فى الدواجن انتاج"  تحت عنوان  ندوة -24

 والبحوث الدراســـات بمعھد  المختلفة المختلفة البیئات
 .14/3/2011يوم   البیئیة

  لمختلفةا السادات بمدينة الصغیرة المشروعات ندوة -25
 .28/3/2011يوم   البیئیة والبحوث الدراسات بمعھد

ــــتخدام -26 ــــادات  بمدينة  للمیاه االمثل ندوة االس الس
 21/2/2011يوم   البیئیة والبحوث الدراسات بمعھد

 اتالدراســ بمعھد انفلونزا بأضــرار البیئیة التوعیةندوة  -27
 23/06/2009  البیئیة والبحوث

لدراســـــات بمعھد الجیولوجیا الطبیةندوة  -28  والبحوث ا
 .17/3/2008يوم   البیئیة

ــدوة -29 ــد   ن ــة بین الثروة والثورة بمعھ ــات البیئ  مخلف
 م.2007/ 4/12 يوم  البیئیة والبحوث الدراسات

 بمعھدندوة الزراعة العضــوية المصــرية .. إلى أين ؟ "  -30
 م.15/5/2007 – 14 يوم  البیئیة والبحوث الدراسات

 الدراســـات بمعھدندوة الجديد فى التغیرات المناخیة  -31
   م.2007 /4/ 23 يوم  البیئیة والبحوث

ــدوة -32 ــات  ن ــة مخلف ــد الثروة بین البیئ  والثورة بمعھ
   12/04/2007يوم    البیئیة والبحوث الدراسات
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صـــناعة الدواجن المصـــرية بین األزمة والتنمیة   ندوة -33
 م.2007 /3/ 15م  يو  البیئیة والبحوث الدراسات بمعھد

 والبحوث الدراســــات ندوة تطور الحركة البیئیة بمعھد -34
 م11/2006/ 13يوم    البیئیة

فى ندوة " الجیولوجیة والتنمیة الرابعة "  المشــــاركة -35
لوم  ع ل لیــة ا ك ب عقــدة  ن م ل ــة-ا مع ــا فیــة  ج نو م ل  ا

 م 26/12/2005يوم 
ـــور الدورة التثقیفیة للمبعوثین والمھمات العلمیة  -36 حض

ــدا ــد إع  – 12د القــادة بحلوان في الفترة من بمعھ
17/3/2004  . 
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	اإلشراف علي الرسائل العلمیة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

	
 

 منحھارسائل دكتوراة و ماجستیر تم 
سفات  -1 سات بیئیة وجیوكیمیائیة على خامات الفو درا

المصرية وأسمدتھا. معھد الدراسات والبحوث البیئیة 
 .حامعة المنوفیة –

ــبیة ونظم  -2 ــتخدام الشــبكات العص الجغرافیة في  اإٍس
ـــمالي الغربي  ـــاحل الش إدارة الموارد الطبیعیة بالس

عة حام -لدلتا النیل. معھد الدراسات والبحوث البیئیة 
 مدينة السادات. 

عمل نظام دعم قرار بیئي بإٍبســتخدام اٍإلســتشــعار  -3
عن بعد ونظم المعلومات الجغرافیة لمدنیة طرابلس 
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ــــات والبحوث البیئیة , لیبیا حامعة  -. . معھد الدراس
 مدينة السادات. 

" دراســــات ترســــیبیه وتقیمیه إلمكانیة اســــتخدام  -4
ــة  ــاعی ــــن ــات الص ــــین في التطبیق طفالت الباليوس

الصحراء الغربیة  –المتواجدة بوادى النطرون وما حوله 
 جامعة المنوفیة. –كلیة العلوم  مصر"  –

وســوبیة للجوراســى " دراســات ھیدروجیوفیزيائیة ور -5
األوســـط / األعلى بمنطقة المغارة شـــمال شـــرق 

 جامعة األسكندرية.  –مصر".  كلیة العلوم  –سیناء 
 –" تطوير نظام معلومات ذكي للتنبؤ باألرصــاد الجوية  -6

 حامعة المنوفیة –معھد الدراسات والبحوث البیئیة 
التخطیط االنتــاجي لنبــاتــات الحبوب الفلوريــة داخــل  -7

ــــبع  مركز بركــة معھــد  –محــافظــة المنوفیــة  –الس
 حامعة المنوفیة –الدراسات والبحوث البیئیة 

تقییم الطفالت البنتونیتیــة بمنطقــة جنوب غرب  -8
ــــناعیة والمعالجات البیئیة   –العلمین للتطبیقات الص

یة  ــــحراء الغرب یة. -الص ــــرالعرب معھد  –جمھورية مص
 حامعة المنوفیة –الدراسات والبحوث البیئیة 

ــاع -9 ــاء والتطور التف ــــخر والم ــة بین الص ــادل الت المتب
ــــفــا االجیوكیمیــائى للمیــاه الجوفیــة لخز ني الص

 –مصــر. كلیة العلوم  –شــمال ســیناء -والمســاجد 
 جامعة األسكندرية
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ـــوية ال -10 ـــلبة والغیر عض تاثیر البیئي للمخلفات الص
مصر. معھد الدراسات والبحوث  –في مدينة السادات 

 حامعة المنوفیة –البیئیة 
یات اإلســـتشـــعار عن بعد ونظم نتخدام تقاســـ -11

المعلومات الجغرافیة للحد من الملوثات داخل المدن.  
 حامعة المنوفیة –معھد الدراسات والبحوث البیئیة 

شباه  -12 ستخدام ا سیة جديدة بأ شم صنیع خاليا  ت
موصــالت نانومترية. معھد الدراســات والبحوث البیئیة 

 حامعة المنوفیة –
الشــمســي بأســتخدام  تطبیقات الحفز الضــوئي -13

ــــرف  ــــید التیتانیوم فى معالجة میاه الص ثانى أكس
سات والبحوث البیئیة  صناعي. معھد الدرا حامعة  –ال

 المنوفیة
اســـتخدام تقنیات االســـتشـــعار عن بعد ونظم  -14

 المعلومات الجغرافیة للحد من الملوثات داخل المدن
محاسبي لإلدارة البیئیة لحقول  تصمیم نموذج -15

 كويت.النفط بدولة ال

أثر تكــالیف اإلدارة البیئیــة في خفض الملوثــات  -16
 النفطیة بعد حرب الخلیج بدولة الكويت

تقیم نموذج مــالي لقیــاس أثر إســـــتخــدام  -17
المســـتحدثات التكنولوجیة في تنمیة بعض المھارات 
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ــة االولي من  ــذ المرحل ــة لتالمی ــات البیئی ــاھ واإلتج
 التعلیم االساسي بدولة الكويت

للحد من التلوث النفطى المستقبلیة  الرؤية -18
 البحري بدولة الكويت

اإلدارة البیئیة ودورھا في تحقیق التمیز  -19
 للمؤسسة الصناعیة 

تطوير األمن البیئي باستخدام الوسائط المتعددة  -20
وأثرة علي التفكیر المستقبلي لدي تالمیذ المرحلة 

 اإلعدادية 

تأثیر الموجھات البیئیة واالقتصادية واالجتماعیة  -21
 –ل النمو العمراني لبعض المدن المصرية في تشكی

دراسة تحلیلیة جغرافیة باستخدام تقنیات نظم 
 المعلومات الجغرافیة 

 رسائل دكتوراة و ماجستیر رسائل تحت اإلعداد
ثر التغیرات أتطوير نموذج حسابي برمجى للتنبوء ب -1

 المناخیة على حصة مصر من میاه النیل

الصناعیة على بیئة التأثیرات البیئیة للمشروعات  -2
 مدينة السادات

نموذج مقترح لمراجعة القیاس والتقرير عن التنمیة  -3
 المستدامة في إطار المسائلة والمحاسبیة



 
 
 
 
 
 

	
	

   
	
 الذاتية السيرة	

 النعيم عبد رفاعي إبراهيم رفاعي/ أ.د
50 

 " نظم االدارة البیئیة المتكاملة للمؤسسات الصناعیة -4

ادارة الموارد البشرية في تطبیق مدخل ادارة الجودة  -5
 الشاملة 

یات األھلیة تصمیم نموذج محاسبى إلدارة الجمع -6
والمنظمات األھلیة غیر الحكومیة وأثره على العمل 

 البیئى"
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	المشروعات البحثیة

 
 
 

	

	

Ø  المشـــاركة فى إعداد مشـــروع تحت عنوان (مســـح
ـــر  ـــحراوية بمص ـــادات ووادي  -البیئة الص منطقة الس

ــــر  ــــروع على رصــــد وحص النطرون) ، ويعتمد المش
لصــحراء وادي النطرون والســادات ، المدخالن البیئیة 

ــــمــل التوزيع الجیومورفولوجى والجیولوجي ،  وتش
بة ، وذلك  یة ، وطبیعة التر یة والحیوان بات والخواص الن
ــاتي وحیواني  ــــنیف جیولوجي ونب ــل تص بغرض عم
وتعظیم االســــتفادة من الخامات المعدنیة المتواجدة 
باإلضــــافة إلى عمل معشــــبة طبیة وعطرية ومتحف 

 ي وحیواني وعمل تصنیف للتربة.جیولوج
Ø :بمشروع لھیئة فولبرايت االمريكیة تحت عنوان 

CONTAMINANTED SOILS AND WATERS IN 
SELECTED CITES ALONG THE NORTHERN 
MARGIN OF THE NILE RIVER (NILE DELTA): A 
RSEARCH PROPOSAL 

 المشاركة في مشروع أعتماد المعامل. 
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دعم تنفیذ المشروعات البحثیة باألقسام العلمیة 
  -البیئیة:بمعھد الدراسات والبحوث 

ــائي اإلجھــاد إكتشــــــاف طرق تطوير -1  الم
 طرق بواســـطة الذرة لنبات اإلنتالجیة وتحســـین

  الدقة عالیة شعرية
ــا البیولوجي التنوع دراســــــة -2 ــا لبكتري  الريزوبی

ــة ــات من المعزول  األرض في البري الحنــدكون نب
 وأختبار الجزئي المســــتوي علي وتعريفھا المصــــرية
ــة ــاعلی ــذه ف ــــین العزالت  ھ ــة لتحس ــاجی  بعض إنت

  المحاصیل
ــــتفادة -3 ــــول من األس  تحت المنزرع الكینوا محص

  األرانب تغذية في  الصحرواية البیئیة ظروف
  بالمزرعة زراعیة صوبة]  2[  عدد تطوير -4
 جیدة بأنواع الزراعیة الصــوب تغطیة تأثیر دراســة -5

ستیك من صفات ذات البال ضوئیة الموا صة ال ص  المتخ
 ضبع جودة إنتاجیة نمو علي المائیة المقننات وتأثیر

  الخضر محاصیل
ــــوئي اإلنتــاج -6 ــــر الض  من الحیويــة للغــاز المحض

 باستخدام الصناعي الصرف ومیاه العضوية المخلفات
  مصمم ضوئي مفاعل

 بمؤســســات للمعامل الدولي االعتماد مشــروع -7
 العالي LIAP  التعلیم

ــــین -8  لبعض والملوحة للجفاف التحمل تحس
یة التراكیب حت القمح من الوراث  الحقل ظروف ت
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ــتخدام  الدقة ذات للنبات الھدامة غیر الطرق باس
 العالیة

ــــنــات المعــدنیــة على  -9 كفــاءة بعض المحس
 خصوبة األرض ونمو النبات.

ــة   -10 ــاه والترب ــات الھواء والمی دراســــــة ملوث
 الصناعیة.بمناطق السادات 

ــوية  -11 ــة جیوبیولوجیة عن الملوثات العض دراس
قة  یة لھواء منط ية والمیكروبیولوج ــــو والغیر عض

 السادات.
ــــحراء  -12 بالص دراســـــة حركة الكثبان الرملیة 

		الغربیة.
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	الخارجي والشراكات التعاون

 
 

  

 

Ø اك الجامعة في اتحاد الجامعات العالمیة راش
 ).5/1/2014(تكلیف رئیس الجامعة في   والیونسكو

Ø الجامعة في اتحاد الجامعات العربیة. اشراك 
Ø  تسجیل الجامعة في العديد من التصنیفات الدولیة

 Webometrics Ranking of World مثل[
Universities -  U multirank –University Ranking) 

[Quacquarelli Symonds (QS  تكلیف رئیس)
 ).8/7/2014الجامعة في 

Ø انھاء اجراءات العديد اعداد والمشاركة في اعداد و
( مثال: مع وتفعیلھا   من مذكرات التفاھم الدولیة

 –جامعة بوردو االمريكیة  –جامعة صوفیا ببلغاريا 
الجامعة  – نیوھوب الصینیة –جامعة أوساكا بالیابان 

 .)الدولیة ببنجالدش
Ø  دلیل المؤسسات التعلیمیة الخلیجياألشتراك في 

  ).14/3/2015(تكلیف رئیس الجامعة في 
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	تقدیم خدمات مجتمعیة –بناء شركات 

Ø  أعداد اتفاقیة التعاون بین الجامعة (ممثلة في معھد
 –الدراسات والبحوث البیئیة ومعھد الدراسات العلیا 

 .2012جامعة األسكندرية , 
Ø لجامعة (ممثلة في معھد أعداد اتفاقیة التعاون بین ا

البیئیة ومعھد الدراسات والبحوث  الدراسات والبحوث
 .1/2016البیئیة جامعة دمنھور) 

 

 

 

 

 

 

Ø  انشاء الئحة وحدة المشروعات التنموية والبیئیة
(تكلیف أ.د. رئیس الجامعة بتاريخ وتفعیلھا

6/5/2014( 
Ø  انشاء الئحة مركز المعلومات العلمیة والتكنولوجیة

 ).12/11/2014أ.د. رئیس الجامعة بتاريخ (تكلیف 
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Ø انشاء المركز الوطني لألبتكار وريادة األعمال 
 بتاريخ الجامعة رئیس. د.أ تكلیف( وتفعیلھا

17/11/2014.( 
Ø فیرس بعالج الخاصة اإلتفاقیة عقد فى المساھمة 

)c (ءالشفا وبنك الوراثیة الھندسة معھد بین المقامة 
 C  642 فیرس لعالج المتلقین (اعداد– المصرى

 لتلقى اإلنتظار قائمة على المتواجدين أعداد مريض
	 مريض. C  460 فیرس عالج

Ø  أعداد اتفاقیة التعاون بین الجامعة (ممثلة في معھد
 –الدراسات والبحوث البیئیة ومعھد الدراسات العلیا 

 .2012جامعة األسكندرية , 
Ø  معھد أعداد اتفاقیة التعاون بین الجامعة (ممثلة في

الدراسات والبحوث البیئیة ومعھد الدراسات والبحوث 
 .1/2016البیئیة جامعة دمنھور) 

	لمشاركة في الجمعیات األھلیةا

Ø  جامعة  –رئیس مجلس ادارة نادي أعضاء ھیئة التدريس
 مدينة السادات.

Ø  رئیس مجلس ادارة الجمعیة العلمیة للجیولوجیا الطبیة
 بمحافظة المنوفیة.

Ø س ادارة جمعیة األسكان ألعضاء ھیئة نائب رئیس مجل
 التدريس والعاملین بجامعة مدينة السادات.
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Ø  عضو مجلس إدارة جمعیة تنمیة البیئة الصحراوية
 بمحافظة المنوفیة.

 
 

	بیئیة –أستشارات علمیة 

دراســـــات تقییم األثر البیئي وتوفیق األوضـــــاع  -1
ــــجل البیئى  ومجطات المعالجات البیئیة وعمل الس

المصــــانع بمدينة الســــادات وبرج العرب للعديد من 
 وقويسنا.

حديد  -2 ــــكالت تراكم خبث ال ــــع الحلول لمش وض
 بمصانع العز للحديد و الصلب بمدينة السادات.

ستماع لعرض الجوانب الفنیة  -3 سات األ ضور جل ح
 لمشاريع الصناعیة.او البیئیة للعديد من 

مصنعین لصناعة البنتونیت وسوائل الحفر ة أقام -4
مدينتي برج العرب والسادات لسد بكل من 

 االحتیاج المحلي والتصدير.
 مصنع لصناعة األلومنیوم بمدينة السادات ةأقام -5

العديد من االستشارات العلمیة في صناعات الحراريات 
 والسیرامیك واألسمنت والزجاج والصناعات الكیماوية
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مشروعات تطویر التعلیم 
	الجامعي

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 الدراسات معھد وإعداد  CI Qap ال مشروع تنفیذ .1
 وتسلیم االعتماد على للحصول البیئیة والبحوث
 رقم الجامعة رئیس قرار(  موعده وفي كامال مشروع

 لجنة تشكیل بشأن م17/7/2013 بتاريخ) 33(
 والتأھیل المستمر التطوير مشروع وتسلم تسلیم

 جامعة – البیئیة والبحوث الدراسات بمعھد لالعتماد
 ) .السادات مدينة

 الدراسات معھد حصول في الفعالة المساھمة .2
 القومیة الھیئة من األعتماد علي البیئیة والبحوث
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 مدينة بحامعة وحدة كاول واألعتماد الجودة لضمان
  السادات

 التعلیمیة الفاعلیة تطوير مشروعات  دعم .3
 برنامج إعتماد( SDEE- العالي التعلیم لمؤسسات

 لكلیات التجارة والتربیة والتربیة الرياضیة. )تعلیمي

فترة 
 –الزمنیة 
تاريخ 
 التعاقد

أسم  المیزانیة
المشرو

 ع

الكلیة / 
إجمالي  المعھد

 المیزانیة
حصة إدارة 
المشروعا

 ت

حصة 
 الجامعة

شھر  18
- 

1/1/201
5 

200000
0 

1500000 
50000

0 
دعم 

وتطوير 
الفاعلیة 
التعلیم

 ية

كلیة 
 التجارة

شھر  18
– 

1/4/201
5 

200000
0 

1500000 50000
0 

دعم 
وتطوير 

الفاعلیة 
التعلیم

 ية

كلیة 
 التربیة

شھر  18
– 

1/4/201
5 

200000
0 

1500000 50000
0 

دعم 
وتطوير 

الفاعلیة 
التعلیم

 ية

كلیة 
التربیة 
الرياض

 ية
 
 
دعم مشروعات تطوير المعامل وإعتمادھا دولیا  .4

) بكلیة ISO 17025والحصول على شھادة األيزو (
الب البیطري ومعھدي الدراسات والبحوث البیئیة 

 والھندسة الوراثیة

 المیزانیة
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الفترة 
الزمن

 ية
 

إجمالي 
 المیزانیة

حصة إدارة 
المشروعا

 ت

حصة 
 الجامعة

أسم 
 المشروع

الكلیة / 
 18 المعھد

 شھر
177254

0 
900000 87254

0 
تطوير 
معمل 

الجیولوجیا 
 البیئیة

معھد 
الدراسا

ت 
والبحوث 

 البیئیة

18 
 شھر

150000
0 

900000 60000
0 

تطوير 
المعمل 
المركزي 

للتشخیص 
الكیمیائي 
وأبحاث 

 الدم

كلیة 
الطب 
 18 البیطري

 شھر
132000

0 
650000 67000

0 
تطوير 
معمل 

تشخیص 
مرض 
 السعار

كلیة 
الطب 
 18 البیطري

 شھر
149000

0 
894000 59600

0 
تطوير مركز 
السادات 
لتحلیل 
األعالف 
 وخاماتھا

كلیة 
الطب 
 18 البیطري

 شھر
129800

0 
715000 58300

0 
تطوير 
معمل 

بیوتكنولوج
يا البیئة 
 والغذاء

معھد 
الھندس

ة 
 الوراثیة

18 
 شھر

149990
0 

900000 59990
0 

تطوير 
معمل 

المشخص
ات 

الجزيئیة 
والعالجیات 
 والجینومات

معھد 
الھندس

ة 
 الوراثیة

 

 الفترة فى العالى التعلیم تأھیل خبراء مجلس عضو .5
  2017 حتى 2015 من

6. )Higher Education Reform Experties (والمقترح 
 وزير/ د.أ السید بقرار والمشكل األوربي األتحاد من

 بتاريخ رقم العالي التعلیم
- الحقوق- التربیة(  بكلیات العلیا الدراسات إنشاء .7

 )  التجارة
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 بنظام العلیا للدراسات الئحة إعداد فى المساھمة .8
 – الرياضیة التربیة كلیة( من لكال المعتمدة الساعات

 ) الوراثیة الھندسة معھد
 والتطوير الجودة ضمان مركز ادارة مجلس عضو .9

 1279 رقم الجامعة رئیس قـــرار( بالجامعة المستمر
 ).2015-6-28 بتاريخ

 األداء تطوير مشروعات إدارة مجلس عضو .10
  الجامعى

 عناصر تقییم تحلیل نتائج دراسة لجنة رئیس .11
 الي تحتاج التي الضعف ونقاط واالعتماد التقويم

 نلتحسی المطلوبة والتوصیات القوة ونقاط, تحسین
 والتكنولوجیا الوراثیة الھندسة بحوث بمعھد الجودة
/ 25/8 بتاريخ 1404 رقم الجامعة رئیس قرار( الحیوية

2015(. 
 مشــروعـــات كافــــة علـي العام المشرف .12

 رئیس قـــرار( 1/3/2014 من بالجـــامعــة ـويــــرالتط
 ).2014-8-30 بتاريخ 717 رقم الجامعة

 بمعھد 2/11/2013 حتى الجودة مشروع رئیس .13
 البیئیة والبحوث الدراسات

 بمشروع الخاصة العمل ورشة في المشاركة .14
) CEHAP(لالعتماد والتأھیل المستمر التطوير

 2007-11-29 العالي التعلیم لمؤسسات
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	الكفاءة التنظیمیة والمھارات القیادیة 

 فى االلكترونیة الخدمات تفعیل عمل ورشة .15
 بتاريخ المقامة السادات مدينة جامعة مكتبات

25/8/2015 
 للمعلومات الحر الوصول بعنوان عمل ورشة .16

)18/10/2014( 
 17/8/2015 بالمكتبات العمل توحید مشروع .17
 مدينة بجامعة المصرى المعرفة لبنك ورشةعمل .18

 23/3/2016 بتاريخ المقام   السادات
 بالتعلیم الخاصة القومیة المؤتمرات جمیع حضور .19

 واألعتماد والجودة العالي

	

	

	

	

	

 
 

	
	المواقع القیادیة واإلداریة التي شغلتھا

 الفترة الزمنیة الوظیفة م
عدد 

 السنوات
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جــامعــة  رئیس نــائــب 1
ــة الســــــادات ين ــد  م

 الدراســــات لشــــئون
  والبحوث العلیا

ـــارا ـــب  مـــن اعـــت
3/11/2013 

 االن وحتى
3 

 سرئی قائم بعمل نائب 2
 مـــديـــنـــة جـــامـــعـــة

ــــئون الســـــادات  لش
ــــــئـــون خـــدمـــة  لش

مع و  ت ج م ل میــة ا ن ت
 البیئة

ـــارا ـــب  مـــن اعـــت
3/11/2013 

 االن وحتى
3 

رئیس لجنــة اختیــار  3
 ومعاھد عمداء كلیات

جـــامـــعـــة مـــديـــنـــة 
 السادات.

ــامعي  ــام الج الع
2015  /2016 

1 

 الدراسات معھد عمید 4
 البیئیة والبحوث

ـــارا ـــب  مـــن اعـــت
29/9/2011 

ـــــــــى ـــــــــت  وح
2/11/2013. 

2 

ـــرف العام علي  5 المش
ــد ــدراســــــات معھ  ال

 البیئیة والبحوث

ــارا / 1/8من  اعتب
وحـــتـــي  2015

11/2015, 
 



 
 
 
 
 
 

	
	

   
	
 الذاتية السيرة	

 النعيم عبد رفاعي إبراهيم رفاعي/ أ.د
64 

 العلیا الدراســات وكیل 6
  والبحوث

 

ـــاراً  ـــب  مـــن اعـــت
21/2/2006 

ــــــــــى  حــــــــــت
31/7/2011 

5 

 قســـم مجلس رئیس 7
ـــمـــوارد مســـــــوح  ال
ــة  النظم في الطبیعی

  البیئیة

ـــاراً  ـــب  مـــن اعـــت
28/6/2006 

ــــــــــى  حــــــــــت
25/5/2011. 

5 

لجدنة التحكیم عضـــو  8
لجنة العلمیة الدائمة ل

تذة و  ـــــا یة األس لترق
 ذة المساعدين األسات

باراً   2008من  اعت
ــــي األن  ــــت وح
(الدورة العاشـــرة 

 والحادية عشر)

8 

ــــو مجلس 9 عادة  عض أ
ــم  ــی ــل ــع ــت تــأھــیــل ال

  الجامعي
Higher Education 
Reform Experties 

(HERE) 

اعتبارا من مارس 
 وحتي األن 2015

1 

ـــــاء  10 نادي أعض رئیس 
ھیئة التدريس بجامعة 

 مدينة السادات.

وحتي  2014من 
 2 األن
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عضو لجنة المشروع  11
القومي للتنمیة 

المجتمعیة والبشرية 
(مشروعك) قرار 
السید األستاذ/ 

محافظ المنوفیة رقم 
 بتاريخ. 948

ـــارا مـــن  ـــب اعـــت
24/8/2015 

 وحتي األن

1 

عضو لجان الجوائز  12
بأكاديمیة البحث 
العلمي والتكنولوجیا 
(جوائز األفراد 

 والشركات) 

بارا من   2013اعت
 وحتي األن

3 

	
	المجالس والجان القومیة

 لیم الجامعيعأعادة تأھیل الت عضو مجلس -1
HERE  (Higher Education Reform Experties) 

الي رقم عوالمشكل بقرار السید أ.د/ وزير التعلیم ال
 بتاريخ

لى للدراسات العلیا والبحوث عضو المجلس األع -2
وحتى  3/11/2013لس األعلى للجامعات من جبالم
 االن
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س األعلى للعالقات الثقافیة عضو المجل -3
وحتى  3/11/2013لس األعلى للجامعات من جبالم
 االن

 خدمة لشئون عضو المجلس األعلىقائم بعمل  -4
لس األعلى للجامعات جالبیئة بالمتنمیة المجتمع و 

 االن وحتى 3/11/2013من 
عضو لجان المحكمین في الدورة العاشرة و  -5

) وذلك 2015- 2013و 2011 – 2008الحادية عشر (
تاج العلمي للمتقدمین لشغل وظائف االنلفحص 

األساتذة واألساتذة المساعدين فى الجیولوجیا 
 وتطبیقاتھاواألرصاد 

عضو لجان الجوائز بأكاديمیة البحث العلمي  -6
جائزة  –والتكنولوجیا (جوائز األفراد والشركات) 

المرحوم أ.د. أسامة الخولي لألبحاث والدراسات 
 2015و 2014و 2013للألعوام  البیئیة

عضو لجنة قطاع البیئة بالمجلس األعلى  -7
 وحتى 29/91/2011للجامعات أعتبارا من 

3/11/2013. 
عضوية العديد من اللجان الفنیة المنبثقة عن  -8

 المجلس االعلي للجامعات.
	بمحافظة المنوفیة  المشاركة في اللجان
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عضو لجنة المشروع القومي للتنمیة المجتمعیة  -1
والبشرية (مشروعك) قرار السید األستاذ/ محافظ 

	.24/8/2015بتاريخ  948المنوفیة رقم 
	مدینة الساداتبجامعة 	واللجان المجالس	عضویة

 1/7/2013عضــو مجلس جامعة مدينة الســادات من  -1
 االنوحتى 

ــــادات من  -2 ــــو مجلس العمداء جامعة مدينة الس عض
 االنوحتى  1/7/2013

ــة  -3 ــة األجھزة والمختبرات جــامعــة مــدين ــــو لجن عض
 االنوحتى  1/7/2013من  اعتباراالسادات 

ــادات  -4 ــئون العاملین جامعة مدينة الس ــو لجنة ش عض
 االنوحتى  1/7/2013من  اعتبارا

تیار القیادات بالجامعة (قرار خالعضــــو اللجنة الدائمة  -5
 .25/5/2015بتاريخ  1204رئیس الجامعة رقم 

ضو لجنة  -6 سادات االنع  اعتباراشاءات جامعة مدينة ال
 االنوحتى  1/7/2013من 

مان الجودة والتطوير  -7 ــــ ــــو مجلس ادارة مركز ض عض
ـرار ـ ـ  1279 رقم الجامعة رئیس المستمر بالجامعة (ق

 ).2015-6-28 بتاريخ
عة  -8 جام قة عن مجلس ال یة المنبث نة الفن ــــو للج عض

 لتقديم المشورة الفنیة
 عضو لجنة العالقات الدولیة والوافدين  -9
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ــات تطوير األداء  -10 ــــروع ــــو مجلس إدارة مش عض
 الجامعى 

 عضو مجلس إدارة مركز الخدمة العامة بالجامعة  -11
ــــو اللجنة العلیا للوحدات ذات  -12 الطابع الخاص عض

 بالجامعة
 بالجامعة.عضو لجنة الجوائز  -13
ــــو لجنة مراجعة واصــــدار دلیل جودة نظام  -14 عض

 االدارة بالجامعة
	بجامعة مدینة السادات واللجان المجالس رئاسة

العلیا والعالقات الثقافیة رئیس مجلس الدراسات  -1
 االنوحتى  3/11/2013اعتبارا من 

من (قرار وزاري رئیس لجنة اختیار العمداء اعتبارا  -2
 ).22/9/2015بتاريخ  4018رقم 

ــارا من  -3  3/11/2013رئیس لجنــة المكتبــات اعتب
 االنوحتى 

رئــیــس لــجــنــة الــبــحــث الــعــلــمــى اعــتــبــارا  -4
ــرار( االنوحتى  29/10/2014من ـــ ـــ  الجامعة رئیس قـ
 ).2014-10-29 بتاريخ 824 رقم

بارا من وحتى  -5 جات أعت یا نة األحت  االنرئیس لج
ــــرار ـــــ ـــــ -10-13 بتاريخ 808 رقم الجامعة رئیس (قـ

2014.( 
 للمعلـــومـات بالجــــــامعـــــــة المدير التنفیذي -6

(CIO)  ـن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرة مـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـي الفت ـ ـ ـ ـ ـ م 1/3/2014ف
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 رقم الجامعة رئیس (قـــرار م15/10/2014حتـــــــي 
 ).2014-3-1 بتاريخ 395

ـات المشرف العام  -7 ـ ـ ـروع ـ ـة مش ـ ـ ـ ـي كاف عل
ـة ـ ـامع ـ ـ ـر بالج ـ ـ ـ ـوي ـرار 30/8/2014من  التط ـ ـ  (ق

 ).2014-8-30 بتاريخ 717 رقم الجامعة رئیس
عتبارا ارئیس مجلس ادارة صــندوق دعم البحوث  -8

 االنوحتى  3/11/2013من 
رئیس مجلس إدارة وحــدة حســـــابــات البحوث  -9

 .وحتى االن 3/11/2013العلمیة
تدريس   -10 ئة ال يب أعضـــــاء ھی تأد رئیس مجلس 

 ).2014-12-7 بتاريخ 900 رقم الجامعة رئیس (قـــرار
رئیس مجلس تأديب أعضاء الھیئة المعاونة  -11

-10-26 بتاريخ 1521 رقم الجامعة رئیس (قـــرار
2015.( 

ــرار(الخطة االستراتیجیة  إعدادرئیس لجنة  -12 ـــ ـــ  قـ
 ).2014-10-8 بتاريخ 803 رقم الجامعة رئیس

ــــتراتیجیةالخطة اال إعدادرئیس لجنة  -13 البحث  س
 )2014/( تكلیف أ.د. رئیس الجامعة بتاريخ / العلمي

عداد رئیس لجنة -14 یات البحـــــــــث  إ عد أخالق قوا
 508 رقم الجامعة رئیس (قــــــــــــرار بالجامعة العلمي

 ).2014-5-6 بتاريخ
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 الجامعة رئیس رئیس لجنة قبول الھدايا (قـــــــــرار -15
 ).2015-1-4 بتاريخ 940 رقم

ام علي معھد الدراســـات والبحوث عالمشـــرف ال -16
ــارا من  ــة أعتب  2015-11-1وحتي  2015-8-1البیئی

 ).2015-8-1 بتاريخ1341 رقم الجامعة رئیس (قـــرار
رئیس لجنة دراســــة نتائج تحلیل تقییم عناصــــر  -17

تاج الي  ــــعف التي تح قاط الض ماد ون التقويم واالعت
 لتحســین تحســین, ونقاط القوة والتوصــیات المطلوبة

ــــة الوراثیة والتكنولوجیا  الجودة بمعھد بحوث الھندس
 /25/8بتاريخ  1404الحیوية (قرار رئیس الجامعة رقم 

2015.( 
ــیاحة والفنادق ألختیار  -18 ــة مجلس كلیة الس رئاس

ــــیح  ــة المختصــــــة بترش ــة في اللجن ممثلي الكلی
ــــغل وظیفة عمید الكلیة (تفويض أ د. .المتقدمین لش

 ).29/8/2015رئیس الجامعة بتاريخ 
یار ممثلي  -19 یة ألخت یة الترب ـــــة مجلس كل ئاس ر

ــــیح المتقدمین  الكلیة في اللجنة المختصـــــة بترش
ــــغــل وظیفــة عمیــد الكلیــة (تفويض أ.د. رئیس  لش

 ).2/11/2015الجامعة بتاريخ 
ــــیة ألختیار  -20 ــــة مجلس كلیة التربیة الرياض رئاس

ــــیح  ــة المختصــــــة بترش ــة في اللجن ممثلي الكلی
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ــــغل وظی فة عمید الكلیة (تفويض أ.د. المتقدمین لش
 ).29/2/2016رئیس الجامعة بتاريخ 

 بجامعة المنوفیة واللجان المجالس عضویة
حتى  29/9/2011من  عضـــو مجلس جامعة المنوفیة -1

30/6/2013 
ــــو مجلس العمــداء جــامعــة المنوفیــة حتى  -2 عض

30/6/2013 
یة حتى  -3 عة المنوف جام مة  عا خدمة ال ــــو مركز ال عض

30/6/2013 
 30/6/2013فرع السادات حتى عضو مجلس  -4
یة حتى  -5 عة المنوف جام حث العلمى  ــــو لجنة الب عض

30/6/2013 
عضو لجنة األجھزة والمختبرات جامعة المنوفیة حتى  -6

30/6/2013 
ــــات العلیا والعالقات الثقافیة  -7 ــــو مجلس الدراس عض

 28/9/2011حتى  21/2/2006بجامعة المنوفیة من 
 21/2/2006 عضو لجنة المكتبات جامعة المنوفیة من -8

 28/9/2011حتى 
	المجالس واللجان بمعھد الدراسات والبحوث البیئیة

حتى  29/10/2011أعتبارا من  رئیس مجلس المعھد -1
2/11/2013 . 

مة  -2 عا خدمة ال بارا من رئیس مجلس إدارة مركز ال أعت
 .2/11/2013حتى /29/10
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نة األجھزة والمختبرات -3 بارا من  رئیس لج  /29/10أعت
 .2/11/2013حتى 

ــــروع الجودة حتى -4  /29/10أعتبــارا من  رئیس مش
2/11/2013. 

نة  -5 ــــلیم رئیس لج ــــلم تس ــــروع وتس  التطوير مش
ــــتمر ــل المس ــأھی  بمعھــد (CI Qap) لالعتمــاد والت
 رقم الجامعة قرار رئیس (البیئیة  والبحوث الدراســات

  . م)17/7/2013 بتاريخ 33
رئیس مجلس قســــم مســــوح الموارد الطبیعیة فى  -6

 .28/5/2011حتى  النظم البیئیة 
رئیس لجنــة العالقــات الثقــافیــة بــالمعھــد حتى  -7

28/9/2011 
ــد حتى  -8 ــالمعھ ــا ب ــدراســــــات العلی ــة ال رئیس لجن

28/9/2011  
 .28/9/2011رئیس لجنة المكتبة بالمعھد حتى  -9

 
 
 
 

 


