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 المؤهالت العليمية :
 1981* بكالوريوس علوم فى الجيولوجيا جامعة اإلسكندرية "جيد جدا" مايو 

 1986* ماجستير الجيولوجيا جامعة اإلسكندرية مايو 

  1994يا جامعة اإلسكندرية * دكتوراه الفلسفة فى العلوم فى الجيولوج

 

 المناصب اإلدارية
 وحتى األن 3/11/2013اعتبارا من  لشئون الدراسات العليا والبحوثنائب رئيس الجامعة   -1

 2/11/2013وحتى  29/9/2011عميد معهد الدراسات والبحوث البيئية اعتبارا من  -2

 31/7/2011حتى   2006./21/2وكيل الدراسات العليا والبحوث اعتباراً من  -3

 25/5/2011حتى  28/6/2006رئيس مجلس قسم مسوح الموارد الطبيعية في النظم البيئية اعتباراً من  -4

 

 التقدير والتكريم
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  2005مرشح جامعة المنوفية لجائزة الدولة للتفوق عام  

 2006 ات المتحدة األمريكيةالوالي لرئيسِ  تنفيذيالمكتب لل التابع م والتقنيِة الوطنيِ و مجلس الِعل   خطاب شكر من 

 التاريخ الجهة المانحة شهادة التقدير –اسم الجائزة 

  "سفير التميز العلمىجائزة "  -1

 

 الواليات المتحدة األمريكية

 المساحة الجيولوجية
2004 

صطفي جائزة األستاذ الدكتور/ م -2

 بهجت عبد المتعال للمتميزين

 

 جامعة المنوفية

 

2006 

 

" بالمؤتمر جائزة " أحسن بحث  -3

 الدولى السابع للجيوكيمياء 

 

 جامعة االسكندرية –كلية العلوم 

 

2006 

 

 2006 جامعة المنوفية جائزة الجامعة للنشر العلمي  -4

   

 جائزة الجامعة للنشر العلمي  -5

 
 2007 جامعة المنوفية

 

 األخترعات واالبتكارات

  API & OCMA ياسية العالميةأول من أدخل صناعة البنتونيت فى مصر طبقا للموصفات الق

 المشاركة في إعداد كتب وتقارير عالمية عن الخامات المعدنية
 فريقياأعداد للنشر للتقرير العالمى عن جودة المخزون العالمى للفحم بقام بالمشاركة الميدانية والعملية والكتابة واإل

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 

 

 معهد الدراسات والبحوث البيئيةالمشاركة في بناء وإعداد 

( 24/12/2005 في 3400)قرار وزارى رقم  معهد الدراسات والبحوث البيئيةشارك في إعداد الئحة الدراسات العليا ل -1
عداد الئحة الدراسة الجامعية األولي المقترحة لكلية العلوم البيئية والمقرة من مجلس الجامعة.و   ا 
بتاريخ  91)قرار وزارى رقم معهد الدراسات والبحوث البيئيةل (إعداد الئحة الدراسات العليا )ساعات معتمدة -2
13/1/2013 
 عهد الدراسات والبحوث البيئيةمللعديد من المعامل باإلعداد شارك في  -3
 .للحصول على االعتماد المعهدإعداد شارك في  -4

 المشاركة فى اللجان الدولية
 2012و  2011و  2010لعامى  العالمجامعة في  200فضل ألتصنيف التايمز عضو -1

 

 القومية  المشاركة في اللجان

 وحتى األن 3/11/2013ى للجامعات من عضو المجلس األعلى للدراسات العليا والبحوث بالمحلس األعل -1

 وحتى األن 3/11/2013عضو المجلس األعلى للعالقات الثقافية بالمحلس األعلى للجامعات من  -2
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( وذلك لفحص 2015 - 2013و  2011 – 2008) و الحادية عشرجان المحكمين في الدورة العاشرة عضو ل -3
 الجيولوجيا واألرصاد وتطبيقاتهافى تذة المساعدين اإلنتاج العلمي للمتقدمين لشغل وظائف األساتذة واألسا

 حتى األن 29/9/2011عضو لجنة قطاع البيئة بالمجلس األعلى للجامعات أعتبارا من  -4
 

 المنوفية المشاركة في اللجان والمجالس بجامعة

 30/6/2013عضو مجلس جامعة المنوفية حتى  -1
 30/6/2013جامعة المنوفية حتى  ءعضو مجلس العمدا -2
 30/6/2013حتى  جامعة المنوفية  مركز الخدمة العامةعضو  -3
 30/6/2013حتى  الساداتعضو مجلس فرع  -4
 30/6/2013جنة البحث العلمى جامعة المنوفية حتى لعضو  -5
 30/6/2013جامعة المنوفية حتى  عضو لجنة األجهزة والمختبرات -6
 28/9/2011حتى  21/2/2006من  المنوفية عضو مجلس الدراسات العليا والعالقات الثقافية بجامعة -7
 28/9/2011حتى  21/2/2006من جامعة المنوفية عضو لجنة المكتبات  -8
 

 مدينة السادات المشاركة في اللجان والمجالس بجامعة

 1/7/2013عضو مجلس جامعة مدينة السادات من  -1
 1/7/2013جامعة مدينة السادات من  عضو مجلس العمداء -2
 1/7/2013 أعتبارا منمدينة السادات  جامعة عضو لجنة األجهزة والمختبرات -3

 1/7/2013جامعة مدينة السادات أعتبارا من  عضو لجنة شئون العاملين -4

 1/7/2013جامعة مدينة السادات أعتبارا من  عضو لجنة األنشاءات -5

 وحتى األن 3/11/2013اعتبارا من رئيس مجلس الدراسات العليا والعالقات الثقافية جامعة مدينة السادات  -6
 وحتى األن 3/11/2013اعتبارا من س لجنة المكتبات جامعة مدينة السادات من رئي -7
 رئيس لجنة البحث العلمى جامعة مدينة السادات أعتبارا من -8
 وحتى األن 3/11/2013من  جامعة مدينة السادات أعتبارا من رئيس لجنة األحتياجات -9
 وحتى األن 3/11/2013من  ارا منرئيس مجلس ادارة صندوق دعم البحوث جامعة مدينة السادات أعتب -10
 جامعة مدينة السادات -تأديب أعضاء هيءة التدريس رئيس مجلس   -11

 

 معهد الدراسات والبحوث البيئيةالمشاركة في المجالس واللجان ب

  .2/11/2013حتى رئيس مجلس المعهد  -1
 2/11/2013حتى رئيس مجلس إدارة مركز الخدمة العامة  -2
 2/11/2013حتى ات رئيس لجنة األجهزة والمختبر  -3
 2/11/2013حتى رئيس مشروع الجودة  -4
 .28/5/2011مجلس قسم مسوح الموارد الطبيعية فى النظم البيئية  حتى  سيرئ -5
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 28/9/2011رئيس لجنة العالقات الثقافية بالمعهد حتى  -6
  28/9/2011رئيس لجنة الدراسات العليا بالمعهد حتى  -7

   .28/9/2011رئيس لجنة المكتبة بالمعهد حتى  -8

 

 الجمعيات األهلية المشاركة في

 جامعة مدينة السادات. –رئيس مجلس ادارة نادي أعضاء هيئة التدريس  -1
 .بمحافظة المنوفية الجمعية العلمية للجيولوجيا الطبية رئيس مجلس ادارة -2

 نائب رئيس مجلس ادارة جمعية األسكان ألعضاء هيئة التدريس والعاملين بجامعة مدينة السادات. -3
 مجلس إدارة جمعية تنمية البيئة الصحراوية بمحافظة المنوفية.عضو  -4
 

 

 المهام العلمية بالخارج

 2004المساحة الجيولوجية األمريكية عام مهمة علمية بهيئة  -2     
Scope of Research: Medical Geology  and coal analyses. 

 

 عضوية الجمعيات العلمية

 داخل مصر: -أ

 المصرية الجيولوجية . ( عضو في الجمعية1)
 ( عضو في الجمعية المصرية لعلم الرسوبيات .2)
 ( عضو في الجمعية المصرية لعلم المعادن .3)

 خارج مصر: -ب
 و المدير االقليمي لجنوب البحر األبيض المتوسط   (IUGS)( عضو االتحاد العالمي للجيولوجيا الطبية1)
 ((EGU( عضو اإلتحاد أألوربي لعلوم األرُض 2)
 ( .CSCOP( عضو الجمعية الكندية للصخور العضوية )3)
 . (ESPROMUD)( عضو جمعية الجيومورفولوجيا البريطانية 4)

 

 

 المقررات الدراسية التي يقوم بتدريسها

 
 الكشف عن الخامات بالطرق الجيوكيميائية. -1

 الفلزات الثقيلة في البيئة. -2

 تحاليل عضوية و معدنية. -3

 أرضى(. –ئي ما –تلوث بيئة )هوائي  -4

 نظريات تحرك الكثبان الرملية. -5

 محاجر و مناجم. -6

 جيولوجيا حقلية. -7

 المسوح الشاملة. -8
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 الموارد الطبيعية الصحراوية. -9

 الصناعات الصحراوية. -10

 

 زيارات تدريسية خارجية
-2-26إلى  2011-1-27فى الفترة من  الصينب Tsinghua - جامعة – وادمال وعلوم ندسةهال بقسم زائر استاذ -1

 والكربون واألكسجين الذيدروجين نظائر عن المحاضرات من سلسلة سلسلة قاءألل 2011

 .الدختلفة البيئات تحديد فى اهودور األسترانشيوم و والكبريت

 

 

 اإلشراف علي الرسائل العلمية

 تم اجازتها ماجستير و دكتوراة رسائل
حامعاة  –معهد الدراساات والبحاوث البيئياة  .هادراسات بيئية وجيوكيميائية على خامات الفوسفات المصرية وأسمدت -1

 حامعة المنوفية –المنوفية معهد الدراسات والبحوث البيئية 

ٍإسااتخدام الشاابكات العصاابية ونظاام المعلوماات الجغرافيااة فااي إدارة المااوارد الطبيعيااة بالساااحل الشاامالي الغربااي لاادلتا  -2
  ادات.مدينة السحامعة  = معهد الدراسات والبحوث البيئية. النيل

عماال نظااام دعاام قاارار بيئااي بٍابسااتخدام اإٍلاااستشعار عاان بعااد ونظاام المعلومااات الجغرافيااة لمدنيااة طاارابلس   ليبيااا. .  -3
 معهد الدراسات والبحوث البيئية = حامعة مدينة السادات. 

بااوادى " دراسااات ترساايبية و تقيمياان إلمكانيااة اسااتخدام وفاا ت الب يوسااين فااي التطبيقااات الصااناعية المتواجاادة  -4

 جامعة المنوفية. –كلية العلوم  مصر"   –الصحراء الغربية  –النطرون وما حولن 

 –" دراسااات هيدروجيوفيزيائيااة وروسااوبية للجوراسااى األوسااب / األعلااى بمنطقااة المغااارة  اامال  اارق ساايناء  -5

 . جامعة األسكندرية –كلية العلوم   مصر".

 حامعة المنوفية –معهد الدراسات والبحوث البيئية  – ويةتطوير نظام معلومات ذكى للتنبؤ باألرصاد الج"  -6

معهااد الدراسااات  – محافظااة المنوفيااة –بركااة الساابع  داخاال مركااز التخطاايب اإلنتاااجي لنباتااات الحبااوي الفلوريااة  -7
 حامعة المنوفية –والبحوث البيئية 

الصحراء الغربياة  –عالجات البيئية تقييم الطفالت البنتونيتية بمنطقة جنوب غرب العلمين للتطبيقات الصناعية والم -8
 حامعة المنوفية –معهد الدراسات والبحوث البيئية  –. جمهورية مصرالعربية-

شاامال  -التفاااعالت المتبادلااة بااين الصااخر والماااء والتطااور الجيوكيميااائى للمياااا الجوفيااة لخزنااى الصاافا والمساااجد  -9
 جامعة األسكندرية –كلية العلوم . مصر –سيناء 

 –معهاد الدراساات والبحاوث البيئياة ملار   –بيئي للمخلفاا  اللالبو لالريار يةاليو داي مايساو ال اااا  تاثير ال -00
 حامعة المنوفية

معهاد الدراساات   .تقبيات اإلستشعار عن بعد ونظم المعلومات الجغرافية للحد من الملوثات داخل  الملدناستخدام  -00
 حامعة المنوفية –والبحوث البيئية 

 –معهاد الدراساات والبحاوث البيئياة . جديادة بسساتخدام ا اباه مو ا ت نانومترياة تصنيع خ يا  مساية -02
 حامعة المنوفية
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تطبيقااات الحفااز الضااوئي الشمسااي بأسااتخدام ثااانى أكساايد التيتااانيوم فااى معالجااة  مياااا الصاارف الصااناعى. معهااد  -13
 حامعة المنوفية –الدراسات والبحوث البيئية 

 ت األعدادرسائل تحماجستير  دكتوراة و رسائل
دراساااة  –تاااأثير الموجهاااات البيئياااة واالقتصاااادية واالجتماعياااة فاااي تشاااكيل النماااو العمراناااي لااابعض المااادن المصااارية  .1

 تحليلية  جغرافية باستخدام تقنيات نظم المعلومات الجغرافية
 تطوير نموذج حسابي برمجى للتنبوء بأاثر التغيرات المناخية على حصة مصر من مياا النيل .2
 من البيئي باستخدام الوسائط المتعددة وأثرة علي التفكير المستقبلي لدي تالميذ المرحلة اإلعدادية تطوير األ .3

 لإلدارة البيئية لحقول النفط  بدولة الكويت. محاسبي  تصميم نموذج .4

 أثر تكاليف  اإلدارة البيئية في خفض الملوثات النفطية بعد حرب الخليج بدولة الكويت .5
اس أثااار إساااتخدام المساااتحدثات التكنولوجياااة فاااي تنمياااة بعاااض المهاااارات واإلتجاهاااات البيئياااة تقااايم نماااوذج ماااالي لقيااا .6

 لتالميذ المرحلة االولي من التعليم االساسي بدولة الكويت
 التأثيرات البيئية للمشروعات الصناعية على بيئة مدينة السادات .7
 ادارة الموارد البشرية في تطبيق مدخل ادارة الجودة الشاملة  .8

 المستقبلية للحد من التلوث النفطى البحري بدولة الكويت يةالرؤ  .9

  التميز للمؤسسة الصناعية اإلدارة البيئية  ودورها في  تحقيق .10

 فى اكساب القيم البيئية لطالب المرحلة المتوسطة بدولة الكويت البيئية   دور التربية .11

  على الصحة النفسية لالطفال الموهوبين بدولة الكويتالبيئة   أثر .12

 تصميم نموذج محاسبى إلدارة الجمعيات األهلية والمنظمات األهلية غير الحكومية وأثرا على العمل البيئى" .13

 " نظم االدارة البيئية المتكاملة للمؤسسات الصناعية .14

 
 الدورات التدريبية والندوات والمؤتمرات

 الدورات التدريبية: -أ
االساتفادة منهاا فاي تحدياد  لنظاائر الثابتاة لكوكساجين والكرباون والهيادروجينقام باإلعداد والتدريب علي كيفية قياس قيم ا -1

 التغيرات المناخية المحلية والعالمية.
قااام باإلعااداد والتاادريب علااي كيفيااة تعااين األثاار البيئااي لالسااتخدام الجااائر لمااوارد المناااجم والمحاااجر فااي الماادى المتوسااط  -2

 والطويل.
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كيفية تأمين رقابة الجودة علي بعض منتجات التعدين )مثال السيراميك والبويات( ذات األثر قام باإلعداد والتدريب علي  -3
 المباشر علي الصحة اإلنسانية.

ودعوة كبار العلماء المتخصصين في هذا المجاال  في الجيولوجيا الطبية دوليةإلعداد للدورة التدريبية اللمشاركة باقام  -4
معهااد  –أسااتاذ ورئاايس قساام البيئااة والساامية المرضااية  – أ.د/ جوسىىى سىىنتينووالسااويد ) يااات المتحاادة األمريكيااة ماان الوال

أسااتاذ  - أ.د/ أولىىى سىىيلينوسأسااتاذ بالمساااحة الجيولوجيااة األمريكيااة و  -أ.د/ روبىىرت فنكلمىىاناألمااراض األمريكااى و 
 الجامعاااااااااااة بالمسااااااااااااحة الجيولوجياااااااااااة الساااااااااااويدية( إللقااااااااااااء سلسااااااااااالة مااااااااااان المحاضااااااااااارات فاااااااااااي الجيولوجياااااااااااا الطبياااااااااااة ب

وذلااك بالشااراكة ماا  معهااد األمااراض األمريكااى والمساااحة الجيولوجيااة األمريكيااة  2005ساابتمبر  27 – 26فااى الفتاارة ماان 
 والجمعية الدولية للجيولوجيا الطبية ومنظمة التربية والعلوم والثقافة والمساحة الجيولوجية السويدية.

   17/3/2004 – 12عداد القادة بحلوان في الفترة من إلمية بمعهد حضور الدورة التثقيفية للمبعوثين والمهمات الع – 5
 اللجناااااة القومياااااة لضااااامان الجاااااودة واالعتمااااااد  -المشااااااركة فاااااي برناااااامج ضااااامان الجاااااودة واالعتمااااااد فاااااي التعلااااايم العاااااالي –6

16/1/2007. 

 ؤسساات التعلايم العاالىلم  (CEHAP)المشااركة فاي ورشاة العمال الخاصاة بمشاروع التطاوير المساتمر و التأهيال لالعتمااد

29-11-2007 
-8-.. جامعاة االساكندرية-كلياة العلاوم-المشاركة في الادورة التدريبياة إلعاداد مهندساى ساوائل الحفار بقسام الجيوفيزيااء  -7

2009. 
لااك جامعااة االسااكندرية وذ-كليااة العلااوم-المشاااركة فااي الاادورة التدريبيااة إلعااداد مهندسااى سااوائل الحفاار بقساام الجيوفيزياااء  - 8

 .2011و  2010و  2009ألعوام 
 
 الندوات: -ب  

 األعداد والمشاركة في العديد من الندوات منها على سبيل المثال:

 -تحت عنوان: قام بالقاء ثالث محاضرات بالمعهد -1
 االخامات المصرية وكيفية تعظيم االستفادة منه. 
 بيئي.رف  كفاءة الطفالت المحلية واستخداماتها في معالجة التلوث ال 
 .الجيولوجيا الطبية 

 جامعاااااااااااة المنوفياااااااااااة  -كلياااااااااااة العلاااااااااااوم بة عقااااااااااادمنال"  " الجيولوجيىىىىىىىىىىىة والتنميىىىىىىىىىىىة الرابعىىىىىىىىىىىة المشااااااااااااركة فاااااااااااى نااااااااااادوة -2
  م26/12/2005يوم 

 م.18/6/2006ة بمكتبة اإلسكندرية يوم عقدالمن" دور العلميين فى تنمية المجتمع "  المشاركة فى ورشة العمل -3
 جامعااااة المنوفيااااة  –" المنعقاااادة بمعهااااد الدراسااااات والبحااااوث البيئيااااة تطىىىىور الحركىىىىة البيئيىىىىة المشاااااركة فااااى ناااادوة "  -4

 م.13/11/2006يوم 
بالساااادات ياااوم بمعهاااد الدراساااات والبحاااوث البيئياااة  المنظماااةالجديىىىد فىىىى التايىىىرات المناخيىىىة " المشااااركة فاااى نااادوة " -5
 م.23/4/2007
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 المؤتمرات: -ج
 منها على سبيل المثال: بأبحاث   رات الداخلية والخارجيةوالمشاركة في العديد من المؤتم

  الجامعةمؤتمرات داخل 

 27/2/2013الى  25/2/2013رئيس المؤتمر الدولى الثانى للدرسات والبحوث البيئىة  (1)

 9/4/2008الى  7/4/2008المؤتمر الدولى األول للدرسات والبحوث البيئىة  مقرر (2)

 
 - : مؤتمرات دولية خارج مصر 

 سويسراب بمدينة برنالمنعقد بمدينة "  الدولى ألبحاث الحقب الرباعىمؤتمر االتحاد " ي أعمال شارك ف (1)
 :بالقاء بحث بعنوان 28/7/2011 – 21في الفترة 

Construct the Middle Pleistocene Climate of South East Mediterranean Using Speleothem 

Isotopic and Elemental Compositions, Egypt 

Rifai, R. I. 

 المنعقد بمدينة فيينا بالنمسا " مؤتمر األتحاد األوربي لعلوم األرض " شارك في أعمال  (2)
 بالقاء 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. 

 المنعقد بمدينة فيينا بالنمسا " مؤتمر االتحاد األوربي لعلوم األرض " شارك في أعمال  (3)
 :بالقاء 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.  

بتاريخ  قام بالقاء محاضرة افتتاحية في المساحة الجيولوجية األمريكية بقاعة المؤتمرات الرئيسية (4)
 تحت عنوان: 21/6/2004

Egyptian Geology: Petroleum, Coal, Gold and Alloys- Past to Present 

Rifai R. I 

 شارك في أعمال المؤتمر الدولي التاس  عشر في (5)
  Emerging concepts in organic petrology and geochemistry          

 بالقاء بحث في المؤتمر:  2002 4/9 – 31/8والذي عقد بمدينة بانف مقاطعة البرتا بكندا في الفترة 
Mineralogical and geochemical characteristics of the Middle Jurassic organic-rich shales, 

North Sinai, Egypt.   
Rifai R. I., Mostafa, A. and Holail, H., 

 

( والمنعقاد ESPROMUDشارك في أعماال الماؤتمر الادولي إلحاادي عشار لجمعياة الجيومورفولوجياا البريطانياة ) (6)
 .2000/  12/2 – 10بالقاهرة بفندق كيرويتل بالمعادي في الفترة  
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 مؤتمرات داخل مصر:

شاااارك فاااي الماااؤتمر العلماااي الثالاااث لجيولوجياااة العاااالم العرباااي الاااذي عقاااد بجامعاااة القااااهرة فاااي الفتااارة مااان   (1)
 و ذلك بالقاء بحث :1996/  1/3 – 27/2

Calcite cementation of the Middle Jurassic carbonates, north Sinai, Egypt.  
Rifai, R.I. and Selim, A.A., Holail, H 

سااابتمبر   4 – 3شااارك فاااي الماااؤتمر الااادولى الثالااث فاااي الجيوكيميااااء والاااذى عقااد باالساااكندرية فاااي الفتااارة  (2)
 ببحث ألقى في المؤتمر:1997

Diagenesis and porosity development of Upper Jurassic carbonates, El-Maghara area, north 

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

ساابتمبر  16 – 15شااارك فااي المااؤتمر الاادولى الراباا  فااي الجيوكيمياااء والااذى عقااد باالسااكندرية فااي الفتاارة  (3)
 و ذلك بالقاء بحثين:  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. 

بياة لعلاوم الماواد ( باالساكندرية فاي الفتارة شارك في الماؤتمر الادولى الساادس لعلاوم الماواد ) الجمعياة العر  (4)
 -ببحث تحت عنوان : 2000نوفمبر  22  - 19

Is it possible to use polyacrylamide in soil improvement?  
Rifai, R.I. 

بالقااء بحاث  تحات  2003ينااير   8شارك في مؤتمر الجمعية المصرية للرسوبيات المنعقد بالقاهرة فاي   (5)
  -عنوان :

Hydrogeochemical and diagenesis evolution of the Safa sandstone Formation, North Sinai, 

Egypt. 
Rifai, R.I . and El-Fiky, A.A. 

  2005ناااااااوفمبر  المنعقاااااااد بالقااااااااهرة فاااااااي" س ثول لجيولوجياااااااة التياااااااالماااااااؤتمر العاااااااالمي األ" شاااااااارك فاااااااي  (6)
 :بالقاء 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 

  2006يناااااااااير   8المنعقااااااااد بالقاااااااااهرة فااااااااي  " مااااااااؤتمر الجمعيااااااااة المصاااااااارية للرسااااااااوبيات " شااااااااارك فااااااااي  (7)
 بالقاء بحث بعنوان:

Pervasive dolomitization of the Cenomanian sequence in the Gabal Manzour area, North 

Sinai, Egypt. 

Rifai, R. I. and  Mansour, A.S. 
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  2006 المنعقاااااااااااد بالقااااااااااااهرة فاااااااااااي" ماااااااااااؤتمر الجمعياااااااااااة المصااااااااااارية لعلااااااااااام المعاااااااااااادن " شاااااااااااارك فاااااااااااي  (8)
 بالقاء بحث بعنوان:

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., 

 كندرية المنعقاااااد بقاعاااااة الماااااؤتمرات بمكتباااااة اإلساااااشاااااارك فاااااى " الماااااؤتمر الااااادولى السااااااب  للجيوكيميااااااء "  (9)
 :عنوانبالقاء بحث بم 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. 

  القاء بحث بعنوانبم 1/2007عشر للرسوبيات " فى الفترة  /شارك فى " المؤتمر الخامس  (10)
Depositional cyclicity, diagenetic environments and porosity evolution of wadi El-Giddi 

Middle Jurassic coal bearing paralic sandstones, Central Sinai, Egypt.  

Rifai, R. I.,  Holail, H., Belkin, H. E.  and AboEl-Safa, M. 

 م 22/3/2007 – 19الثااااااااااني لجيولوجياااااااااة التياااااااااثس " فاااااااااى الفتااااااااارة العلماااااااااى فاااااااااى " الماااااااااؤتمر  شاااااااااارك (11)
   بالقاء بحث بعنوان

Geochemistry and sulfur isotopic composition of the Middle Jurassic black shales and 

associated iron sulfides, Central Sinai, Egypt.  

Rifai, R.I\ 

 

" المااؤتمر الاادولى الخااامس عاان جيولوجيااة أفريقيااا " المنعقااد بجامعااة أساايوط فااى الفتاارة  أعمااالفااى  شااارك (12)
 بالقاء 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 
 

" المااؤتمر الاادولى األول للبتاارول وغياارا ماان المااوارد الطبيعيااة بمنطقااة البحاار األباايض  أعمااالشااارك فااى  (13)
 بالقاء 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 
 

 م 1/2010../ –امس لجيولوجياااااااااة التياااااااااثس " فاااااااااى الفتااااااااارة .. خاااااااااشاااااااااارك فاااااااااى " الماااااااااؤتمر العلماااااااااى ال (14)
 بالقاء 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 
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جلساات علمياة باالمؤتمر البيئاي األول لمعهاد باألضافة لحضور العديد مان الماؤتمرات  كمساتمع ورئايس  

ة الدراسات والبحوث البيئية والمؤتمر البيئى بكلياة العلاوم جامعاة االساكندرية وماؤتمرات التياثس والجمعيا

 جمعية الرسوبيات والمعادنالجيولوجية و 

 

 

 التحكيم

 -: الرسائل العلمية ومنهاوواألبحاث المتخصصة  المشاريع القومية و المشاريع تحكيم العديد من
 المشاريع القومية

    تقيم مقترح ممر التنمية من الناحية الجيولوجيةالمشاركة فى  -1
 STDFتحكيم مشروعات 

2- Biodiversity of phytoplankton in Egyptian Mediterranean watersPotential for 

Harmful Algal Blooms 

 

3- Characterization of North Africa Aerosols and Precipatation Patterns Influencing 

Egyptian Climatology 

 
 تحكيم أبحاث علمية عالمية

 
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- 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 
 

6- Stable isotope ratios and nodular limestone of the Proterozoic rohtas limestone: 

Vindhyan Basin, India 

Publisher: Carbonates and Evaporitesm, Troy, New York 

Date August, 2006 
 تحكيم رسائل علمية

" دراسااات ترساايبية و تقيمياان إلمكانيااة اسااتخدام وفاا ت الب يوسااين فااي التطبيقااات الصااناعية المتواجاادة بااوادى  -1

 جامعة المنوفية. –كلية العلوم  مصر"   –الصحراء الغربية  –النطرون وما حولن 

 

 –" دراسااات هيدروجيوفيزيائيااة وروسااوبية للجوراسااى األوسااب / األعلااى بمنطقااة المغااارة  اامال  اارق ساايناء  -2

 جامعة األسكندرية –مصر".                                                كلية العلوم 
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 حامعة المنوفية –معهد الدراسات والبحوث البيئية  –تطوير نظام معلومات ذكى للتنبؤ باألرصاد الجوية "  -3

 

معهااد الدراسااات  –محافظااة المنوفيااة  –بركااة الساابع  داخاال مركااز التخطاايب اإلنتاااجي لنباتااات الحبااوي الفلوريااة  -4
 حامعة المنوفية –والبحوث البيئية 

 

الصحراء الغربياة  –لجات البيئية تقييم الطفالت البنتونيتية بمنطقة جنوب غرب العلمين للتطبيقات الصناعية والمعا -5
 حامعة المنوفية –معهد الدراسات والبحوث البيئية  –جمهورية مصرالعربية. -

 

شاامال  -التفاااعالت المتبادلااة بااين الصااخر والماااء والتطااور الجيوكيميااائى للمياااا الجوفيااة لخزنااى الصاافا والمساااجد  -6
 جامعة األسكندرية –كلية العلوم مصر.  –سيناء 

 –معهاد الدراساات والبحاوث البيئياة ملار   –يئاي للمخلفاا  اللالبو لالريار يةاليو داي مايساو ال اااا  تاثير الب -7
 حامعة المنوفية

معهاد الدراساات   .تقبيات اإلستشعار عن بعد ونظم المعلومات الجغرافية للحد من الملوثلات داخل  الملدناستخدام  -8
 حامعة المنوفية –والبحوث البيئية 

 –معهاد الدراساات والبحاوث البيئياة . جديادة بسساتخدام ا اباه مو ا ت نانومترياةتصنيع خ ياا  مساية  -9
 حامعة المنوفية

تطبيقااات الحفااز الضااوئي الشمسااي بأسااتخدام ثااانى أكساايد التيتااانيوم فااى معالجااة  مياااا الصاارف الصااناعى. معهااد  -10
 حامعة المنوفية –الدراسات والبحوث البيئية 

حامعة  –معهد الدراسات والبحوث البيئية  .ات الفوسفات المصرية وأسمدتهادراسات بيئية وجيوكيميائية على خام
  حامعة المنوفية –المنوفية معهد الدراسات والبحوث البيئية 

ASSESSMENT OF GROUNDWATER QUALITY OF AL-MUKALLA AND GHYL 

BAWAZIR AREAS, HADHRAMOUT GOVERNORATE, YEMEN 

Publisher: Alexandria Univ. 

Date: October 2009 
 

Developing an intelligent information system for weather prediction 

Publisher: Environmental Studies & Research Institute, Minufyia Univ. 

Date: 2009 
 

 

 المشروعات البحثية

السااادات ووادي النطاارون(    منطقااة -إعااداد مشااروع تحاات عنااوان )مساال البيئااة الصااحراوية بمصاار المشاااركة فااى  -1
ويعتمااااد المشااااروع علااااى رصااااد وحصاااار الماااادخالن البيئيااااة لصااااحراء وادي النطاااارون والسااااادات   وتشاااامل التوزياااا  
الجيومورفولااااوجى والجيولااااوجي   والخااااواص النباتيااااة والحيوانيااااة   وطبيعااااة التربااااة   وذلااااك بغاااارض عماااال تصاااانيف 

امااات المعدنيااة المتواجاادة باإلضااافة إلااى عماال معشاابة طبيااة جيولااوجي ونباااتي وحيااواني وتعظاايم االسااتفادة ماان الخ
 .وعطرية ومتحف جيولوجي وحيواني وعمل تصنيف للتربة
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 :بمشروع لهيئة فولبرايت االمريكية تحت عنوان -2

CONTAMINANTED SOILS AND WATERS IN SELECTED CITES ALONG THE 

NORTHERN MARGIN OF THE NILE RIVER (NILE DELTA): A RSEARCH PROPOSAL 

 

 معهد الدراسات والبحوث البيئية بحثية باألقسام العلمية بدعم تنفيذ المشروعات ال

 كفاءة بعض المحسنات المعدنية على خصوبة األرض ونمو النبات. -
 دراسة ملوثات الهواء والمياا والتربة  بمناطق السادات الصناعية. -
 عضوية والميكروبيولوجية لهواء منطقة السادات.دراسة جيوبيولوجية عن الملوثات العضوية والغير  -

 دراسة حركة الكثبان الرملية بالصحراء الغربية. -

 خدمة المجتمع

 للعدياااد مااانبيئاااى الساااجل العمااال دراساااات تقيااايم األثااار البيئاااي وتوفياااق األوضااااع ومجطاااات المعالجاااات البيئياااة و  -1
 .وبرج العرب وقويسنا المصان  بمدينة السادات

 .ت تراكم خبث الحديد بمصان  العز للحديد و الصلب بمدينة الساداتوض  الحلول لمشكال -2
 .الصناعية  ير المشللعديد من األستماع لعرض الجوانب الفنية و البيئية  اتحضور جلس -3
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