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 الســـيرة الذاتيــــــــة
 

 : د/ اسامة الســــــيد أحمد عطية كريم. اإلســــــــم

 .م1961/  3/  9:  تاريــخ المــيالد

 جمهورية مصر العربية. –السيدة زينب القاهرة  –شارع قدرى  –عطفة الوكيل  3:  محــل المــيالد

 جامعة القاهرة. –كلية العلوم  –قسم الجيولوجيا  –)رسوبية وترسيب(  شارك: أستاذ م الوظيفة الحــالية

   -  http://scholar.cu.edu.eg/osama   https://fac.ksu.edu.sa/oattis الصفحة اإللكترونية:

 

 :الدائم عنـــوان المراسلة

 .9الدور الثانى شقة  4ب 6030ناصية شارع األكاديمية ق  9المقطم الهضبة العليا شارع  :مـــنزل 

 01066647798 محمول: 

 جمهورية مصر العربية. -الجيزة  –جامعة القاهرة  –العلوم  كلية –: قسم الجيولوجيا دائم عـــمل 

 01066647798محمول:   +20235676853: مكتب ت     

         osamaattia@gmail.com osama@sci.cu.edu.eg  بريد إلكتروني:

 -أستاذ مشارك بقسم الجيولوجيا والجيوفيزياء ومستشار وكالة كلية العلوم للشئون األكاديمية والطالب :  عمل حالي

 المملكة العربية السعودية. -الرياض  -جامعة الملك سعود  –كلية العلوم 

 

 عنـــوان المراسلة الحالى:

كلية  - أستاذ مشارك بقسم الجيولوجيا والجيوفيزياءومستشار وكالة كلية العلوم للشئون األكاديمية والطالب   حاليا:

 . المملكة العربية السعودية -الرياض  -جامعة الملك سعود  –العلوم 

 +966114967349 - +96611497325مكتب:             – +966535485074 محمول: ت 

 oattis@ksu.edu.sa  :بريد إلكترونى
 

 
 المؤهالت العلمية الحاصل عليها:

  جامعة  –كلية العلوم  –)تخصص رسوبية وترسيب( من قسم الجيولوجيا   دكتوراة الفلسفة فى العلوم  1993

" دراسات ترسيبية وبترولوجية لمتبخرات عصر  ةالقاهرة. عنوان رسالة الدكتورا

 مصر". –سيناء  –الشاطئ الشرقى لخليج السويس  –الميوسين األوسط 

جامعة  –كلية العلوم  –)تخصص رسوبية وترسيب( من قسم الجيولوجيا    ماجستير علوم جيولوجيا  1988

 -لميوسين عنوان رسالة الماجستير " دراسات ترسيبية لمتبخرات عصر ا القاهرة.

 مصر". –سيناء  –شمال وادى سدر 

 – جامعة القاهرة –كلية العلوم  –قسم الجيولوجيا  –شعبة رسوبية وترسيب    تمهيدى ماجستير  1985

 .مصر -الجيزة 

جامعة  –كلية العلوم  –)تقدير جيد جدا مع مرتبة الشرف( قسم الجيولوجيا   بكالوريوس علوم جيولوجيا  1983

 .مصر -الجيزة  - القاهرة

 

 التــاريخ الوظيـــفى:

 جامعة القاهرة. –كلية العلوم  –بقسم الجيولوجيا  أستاذ  حتى تاريخه – 10/2015/

 جامعة القاهرة. –كلية العلوم  –بقسم الجيولوجيا  شاركأستاذ م  10/2015 – 31/5/2000

 جامعة القاهرة. –كلية العلوم  –بقسم الجيولوجيا  أستاذ مساعد 30/5/2000 – 29/12/1993

 جامعة القاهرة. –كلية العلوم  –بقسم الجيولوجيا  حاضرم 28/12/1993 – 28/11/1988

 جامعة القاهرة. –كلية العلوم  –بقسم الجيولوجيا  معيد  27/11/1988 – 9/1/1984
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 البعـــثات العلمـــية:
بعثة )منح سالم( بالواليات المتحدة األمريكية )نيويورك( لجمع المادة العلمية   5/1993 – 8/1990

 .الدكتوراهلرسالة 
 

 
 إعارات:
أستاذ مشارك بقسم و مستشار وكالة كلية العلوم للشئون األكاديمية والطالب هحتى تاريخ – 28/9/2009

العربية المملكة  –الرياض  -جامعة الملك سعود  -الجيولوجيا والجيوفيزياء 

 .السعودية

جامعة المرقب  –كلية العلوم واآلداب  –أستاذ مساعد بقسم علوم األرض والبيئة  31/6/2004 – 28/10/2003

 ليبيا. –بالخمس

 
 الجــوائز الحاصــل عليــها:

بمجلة علوم م 2013عام عن البحث المنشور  م2014مصر عام  –جائزة النشر العلمى العالمي من جامعة القاهرة  .1
 .مصر –سيناء  –خليج العقبة  نبق، الجيوكيميائي لسبخة والتطور الرسوبية الخصائص األرض السعودية بعنوان:"

وتم نشر ملخص البحث فى مجلد جوائز النشر   ".2059-2045، من صفحة 6، العدد 6، المجلد مجلة علوم األرض
 .8/1، 2014، مايو مصر –الدولى لجامعة القاهرة 

بمجلة علوم م 2012عام عن البحث المنشور  م2013مصر عام  –جائزة النشر العلمى العالمي من جامعة القاهرة  .2

آثار األنشطة البشرية على الخصائص الرسوبية والجيوكيميائية لخليج مباحث، شمال الغردقة، األرض السعودية بعنوان:"
، 2013، مايو مصر  –ئز النشر الدولى لجامعة القاهرة وتم نشر ملخص البحث فى مجلد جوا  "البحر األحمر، مصر.

 .ج7/1
عن البحث الذى ألقى فى هذا  2002جائزة بحث متميز فى اإلحتفال باليوبيل الذهبى للجمعية الجيولوجية المصرية عام  .3

 مصر." –خليج العقبة  –اللقاء بعنوان: "المميزات الترسيبية للسبخات الساحلية 

عن البحث الذى ألقى فى هذا  1996للجمعية الجيولوجية المصرية عام  34اللقاء السنوى رقم جائزة بحث متميز فى  .4

 مصر." –اللقاء بعنوان: "المميزات الترسيبية لمواقع المتبخرات الحديثة بشمال سيناء 

 .1994م جائزة األستاذ الدكتور/ طه العشرى ألحسن رسالة دكتوراة فى العلوم الجيولوجية من جامعة القاهرة عا .5

 

 المملكة العربية السعودية: –جامعة الملك سعود بالرياض  –بكلية العلوم الجامعي واإلداري النشاط 
 :الدورات التدريبيةحضور أوال: 
 –الرياض  -جامعة الملك سعود  –نظمتها وكالة الشؤون األكاديمية ممثلة بمركز التوجية واإلرشاد  دورة تدريبية .1

كيفية إستخدام بوابة اإلرشاد و مهارات التعامل الفعال مع حاالت التعثر األكاديميبعنوان: " السعوديةالمملكة العربية 

 ساعات(. 3).م4/3/2014هـ الموافق 3/5/1435 ثالثاءيوم ال" األكاديمي فى معالجة حاالت التعثر

ن بعنوا المملكة العربية السعودية –الرياض  -نظمتها عمادة تطوير المهارات بجامعة الملك سعود  دورة تدريبية .2

  - ساعات 8م )17/3/1201-16هـ الموافق 11/4/2143-01يوم الدراسى"  وصيف البرنامج األكاديمي والمقرر"ت

 .(شهادة

ن بعنواالمملكة العربية السعودية  –الرياض  -نظمتها عمادة تطوير المهارات بجامعة الملك سعود  دورة تدريبية .3

 .(شهادة  - ساعات 9م )11/3/2010، 4هـ الموافق 25/3/1143 ،18يوم بناء المقرر الدراسى" تصميم و"

بعنوان  المملكة العربية السعودية –الرياض  -نظمتها عمادة تطوير المهارات بجامعة الملك سعود  دورة تدريبية .4

 .(ساعة 3م )24/2/2010هـ الموافق 10/3/1431وذلك يوم  صبحوا أقدر على التعلم"ي"تحفيز الطالب على أن 

ن المملكة العربية السعودية بعنوا –الرياض  -نظمتها عمادة تطوير المهارات بجامعة الملك سعود  دورة تدريبية .5

 .(شهادة  - ساعات 9م )31/1/2010-30هـ الموافق 16/4/1431-15يوم  أساسيات الجودة" "
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ن المملكة العربية السعودية بعنوا –الرياض  -نظمتها عمادة تطوير المهارات بجامعة الملك سعود  دورة تدريبية .6

 .(شهادة  - ساعات 9م )11/3/2010، 4هـ الموافق 25/3/1431، 18يوم  أساسيات الجودة" "

بعنوان  لسعوديةالمملكة العربية ا –الرياض  -نظمتها عمادة تطوير المهارات بجامعة الملك سعود  دورة تدريبية .7

 .(شهادة - ساعة 9م )91/1/2010-71هـ الموافق 3/2/1143-1فى الفترة من "التدريس الجامعي الفعال "

"تقويم بعنوان  المملكة العربية السعودية –الرياض  -نظمتها عمادة تطوير المهارات بجامعة الملك سعود  دورة تدريبية .8

 .(شهادة - ساعة 9م )7/1/2010، 31الموافقهـ 21/1/1143، 14ى يوم "مخرجات التعلم

بعنوان  المملكة العربية السعودية –الرياض  -نظمها المركز الوطني للتعليم اإللكترونى والتعلم عن بعد  دورة تدريبية .9

 (.شهادة - ساعة 12م )30/12/2009-29هـ الموافق 13/1/1431-12 ييوم "بناء االختبارات اإللكترونية"

بعنوان  المملكة العربية السعودية –الرياض  -نظمتها عمادة تطوير المهارات بجامعة الملك سعود  دورة تدريبية .10

 (.شهادة - ساعة 8م )27/12/2009-26هـ الموافق 10/1/1431-9يومي  " االنجاز ات"التقويم باستخدام ملف

دمج "بعنوان  المملكة العربية السعودية –الرياض  -نظمتها عمادة تطوير المهارات بجامعة الملك سعود  دورة تدريبية .11

 (.ساعة 4م )14/12/2009هـ الموافق 24/2/1431يوم  " س الجامعىيدرالتقنية بالت

بعنوان المملكة العربية السعودية  –الرياض  -نظمها المركز الوطني للتعليم اإللكترونى والتعلم عن بعد  دورة تدريبية .12

 (.شهادة - ساعات 6م )9/12/2009هـ الموافق 21/12/1430الُمنعقد يوم  اإللكترونى""التقنيات الحديثة فى التعلم 

المملكة العربية السعودية  –الرياض  -الثالثة ألعضاء هيئة التدريس الجدد بجامعة الملك سعود  الدورة التأسيسية .13

 (.ساعات 10م )19/10/2009-18هـ الموافق 30/10/1430-29الُمنعقدة خالل الفترة من 

المملكة  –الرياض  -جامعة الملك سعود  -نظمتها عمادة التعليم اإللكترونى والتعلم عن بعد بكلية العلوم  دورة تدريبية .14

 .  (ساعات 4) م4/10/2009هـ الموافق 15/10/1430يوم  "الستخدام الفعال للفصول الذكيةابعنوان "العربية السعودية 

 

 العامة:المحاضرات و ورش العـــمل حضورثانيا: 
بكليات الجامعة" والتى نظمتها وكالة متفوقين ورشة عمل بعنوان "األدوار الوظيفية لمنسقي ومشرفي برنامج الطلبة ال .1

المملكة العربية السعودية وذلك يوم األربعاء  –الرياض  –جامعة الملك سعود  –الجامعة للشؤون التعليمية واألكاديمية

 م(.9/12/2015هـ )27/2/1437

ورشة عمل بعنوان "التصور الُمقترح لنظام متابعة ُمعدالت التحسن األكاديمي للطالب" والتى نظمتها وكالة الشؤون  .2

المملكة العربية السعودية وذلك يوم األحد  –الرياض  –جامعة الملك سعود  –األكاديمية ُممثلة بعمادة القبول والتسجيل 

 م(.27/4/2014هـ )27/6/1435

 –ممثلة بمركز التوجية واإلرشاد والتى نظمتها وكالة الشؤون األكاديمية  نحو إرشاد أكاديمي فعال"بعنوان "ورشة عمل  .3

 .(م24/2/2014)هـ 24/4/1435األثنين وذلك يوم  المملكة العربية السعودية –الرياض  -جامعة الملك سعود 

 –كلية العلوم نظمتها وكالة الشؤون األكاديمية بورشة عمل بعنوان "البرامج األكاديمية: "مراجعة لتحقيق التميز" والتى  .4

-17)هـ 6/1/1434-3وذلك خالل الفترة من   المملكة العربية السعودية –الرياض  -جامعة الملك سعود 

 .(م20/11/2012

" والتى نظمتها وحدة التعليم اإللكترونى بكلية ( LMS)لتعلم اإللكترونى ل الجامعةنظام مقدمة إلى ورشة عمل بعنوان " .5

هـ 16/11/1433وذلك يوم الثالثاء  المملكة العربية السعودية –الرياض  -جامعة الملك سعود  –العلوم 

 .(م2/10/2012)

ورشة عمل بعنوان "رأيك يهمنا من أجل تميز برامجنا الدراسية" والتي نظمتها وكالة جامعة الملك سعود للشؤون  .6

 )شهادة(. (م28/2/2012-27)هـ 6/4/1433-5 من في المدة المملكة العربية السعودية –الرياض  -األكاديمية 

مها مركز التعليم والتعلم بوكالة الجامعة للشؤون حضور ورشة عمل بعنوان " شركاء التميز في التعليم والتعلم" نظ .7

 (.م17/10/2011)هـ 19/11/1432يوم األثنين المملكة العربية السعودية  –الرياض  -التعليمية واألكاديمية 
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ورشة عمل بعنوان "المخاطر الطبيعية للسيول" نظمها كرسى األبحاث لهيئة المساحة الجيولوجية السعودية بقسم  .8

وذلك يوم األثنين  المملكة العربية السعودية –الرياض  -جامعة الملك سعود  –كلية العلوم  –الجيولوجيا 

 .)شهادة( (م5/4/2010)هـ 20/4/1431

المملكة العربية  –الرياض  -"فعاليات قطار تطوير المهارات" الذي نظمته عمادة تطوير المهارات بجامعة الملك سعود  .9

 حيث تم إلقاء محاضرتين بعنوان: (م17/1/2010)هـ 2/2/1431وذلك يوم األحد السعودية 

مدير معهد التعليم بجامعة  –الحادي والعشرين التي ألقاها البروفسور بول بالك مور خريجو الجامعات بالقرن  . أ

 المملكة المتحدة. –لندن  -كينجر 

منهجية استخدام بوربوينت فى التدريس الجامعي التي ألقاها د. أيان كنشين المحاضر بمركز التعليم بجامعة  . ب

 المملكة المتحدة.  –لندن  –كينجر 

المملكة العربية  –الرياض  -نظمتها وكالة جامعة الملك سعود للشؤون التعليمية واألكاديمية  ورشة عمل .10

-4)هـ 19/1/1431-18 يومي البرامج والخطط الدراسية: تجارب محلية ودولية""آلية إقرار  بعنوان السعودية

 جامعة الملك سعود. – 17مبنى  –بقاعة الدرعية  (م5/1/2010

بالرياض المملكة العربية  " مشروع الخطة اإلستراتيجية للبحث العلمي لجامعة الملك سعود" بعنوان ورشة عمل .11

 جامعة الملك سعود. – 17مبنى  –بقاعة الدرعية  (م8/11/2009)هـ 20/11/1430السعودية 

 المملكة العربية السعودية –الرياض  -نظمتها وكالة التطوير والجودة بكلية العلوم جامعة الملك سعود  ورشة عمل .12

 .)شهادة( (م25/10/2009)هـ 6/11/1430يوم  "الجودة فى التعليم العالي"  بعنوان

 

 :بالكلية وقسم الجيولوجيا والجيوفيزياء  المشاركة فى اللجانثالثا: 
هـ 1435ة منذ الرياض المملكة العربية السعودي –جامعة الملك سعود  –بكلية العلوم تدريب والتوظيف عضو لجنة ال .1

 .م( وحتى تاريخه2014)

هـ 1434منذ ة الرياض المملكة العربية السعودي –جامعة الملك سعود  –عضو لجنة الشؤون األكاديمية بكلية العلوم  .2

 .م( وحتى تاريخه2013)

 –جامعة الملك سعود  – وعضو لجنة تحسين اآلداء المستمر بوكالة الجامعة للشؤون األكاديمية كلية العلوم منسق .3

 .هتى تاريخم( وح2012) هـ1432/1433منذ الفصل الثانى للعام األكاديمي الرياض المملكة العربية السعودية 

 –جامعة الملك سعود  –كلية العلوم  -طالبات(  –)طالب  لجنة مراجعة الخطط الدراسية للبرامج الدراسية عضو .4

 .هوحتى تاريخ م(2010) هـ1431منذ الرياض المملكة العربية السعودية 

الرياض  –جامعة الملك سعود  –كلية العلوم   –لجنة الخطط والبرامج الدراسية بقسم الجيولوجيا والجيوفيزياء  عضو .5

 .هوحتى تاريخم(2010)هـ 1431منذ المملكة العربية السعودية 

الرياض المملكة العربية  –جامعة الملك سعود  –بكلية العلوم والمرشد األكاديمى العام  –اإلرشاد األكاديمي  لجنة عضو .6

 وحتى تاريخه. (م2009)هـ 1430منذ السعودية 

الرياض المملكة  –جامعة الملك سعود  –كلية العلوم   –والجيوفيزياء  بقسم الجيولوجيا عضو لجنة اإلرشاد الطالبي .7

 .هوحتى تاريخم( 2010)هـ 1431منذ العربية السعودية 

الرياض  –جامعة الملك سعود  –كلية العلوم  –بقسم الجيولوجيا والجيوفيزياء  عضو لجنة الدراسات العليا والبحوث .8

 .هوحتى تاريخ م2010هـ الموافق 1431الفصل الثاني عام  منذالمملكة العربية السعودية 

ممثال لوكالة الرياض المملكة العربية السعودية  –جامعة الملك سعود  –بكلية العلوم لجنة اإلعتماد األكاديمى  عضو .9

 م(2012هـ )1433( وحتى م14/3/2010)هـ 28/3/1431منذ  الشؤون األكاديمية بالكلية

هـ 1433إلى  (م2009)هـ 1430الرياض منذ  –جامعة الملك سعود  –بكلية العلوم الدراسية  لجنة الجداول عضو .10

 .م(2013)
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الرياض المملكة العربية  –جامعة الملك سعود  –بكلية العلوم ( 4مبنى  )مشرفالنهائية لجنة االختبارات  عضو .11

 هـ1433/1434وحتى الفصل الثاني للعام الجامعى  هـ1430/1431 ول للعام الجامعياأل لفصلمنذ االسعودية 

 م(.2009-2013)

منذ الفصل الرياض المملكة العربية السعودية  –جامعة الملك سعود  –لجنة وحدة الحقوق الطالبية بكلية العلوم  عضو .12

 .ـ وحتى تاريخه م(2009/2010) ـه1430/1431األول للعام الجامعي 

الرياض المملكة العربية السعودية  –جامعة الملك سعود  –إلعداد الدليل الُمحدث لكلية العلوم  عضو اللجنة التحضيرية .13

 .(م2009/2010) هـ1430/1431العام الجامعي  منذ

 الرياض المملكة العربية السعودية فى –جامعة الملك سعود  –إلعداد الدليل الُمحدث لكلية العلوم  عضو اللجنة التنفيذية .14

 .(م2009/2010)  هـ1430/1431العام الجامعي 

 

 : التدريس الجامعي:رابعا
هددـ 1435-1434للعددام الجددامعي  ولاأل(، لطددالب البكددالوريوس منددذ الفصددل 342)جيددو لبيئددات القديمددة تدددريس مقددرر ا .1

 .م(2016-2015هـ )1437-1436الفصل األول من العام الجامعى  م(2013-2014)

هدـ 1433-1432 الجدامعيللعدام  الثداني(، لطالب البكالوريوس منذ الفصدل 334تدريس مقرر الصخور الرسوبية )جيو  .2

 .(2013هـ )1434وحتى (م2011-2012)

هدـ 1434-1433الفصل الثاني للعام الجدامعي خالل (، لطالب البكالوريوس 452تدريس مقرر جيولوجيا البترول )جيو  .3

 .م(2012-2013)

وحتدى  م2011-2010 األول للعدام الجدامعي( مندذ الفصدل الماجسدتيرالدراسدات العليدا ) بلطال المقررات التاليةتدريس  .4

 :هتاريخ

 (.534)جيو  المتقدم الكربونات والمتبخرات مقرر -               (.548البيئات القديمة )جيو مقرر  -

 (.598لوجية )جيو دوة جيون مقرر -    (.536الرواسب الحديثة المتقدم )جيو مقرر  -

الفصدل  مندذالملدك سدعود جامعدة  –كليدة العلدوم  –قسدم الجيولوجيدا  –طالب بحدث بكدالوريوس  (6عدد )اإلشراف على  .5

 .( وحتى تاريخهم2009/2010)هـ 1430/1431الدراسي الثانى من العام الجامعي 

 

 والجيوفيزياء:خامسا: المشاركة فى لجان مناقشة ومنح رسائل الماجستير بقسم الجيولوجيا 
التمنطددق الزلزالددي الدددقيق وتدد ثير م بعنددوان "13/3/2014هددـ الموافددق 12/5/1435مناقشددة رسددالة الماجسددتير بتدداري   -1

 .جةالدر الطالب . وقد ُمنحة"يالمملكة العربية السعود –شرق البحر األحمر  –إستجابة الموقع لمدينة جازان 

التمنطق الزلزالي الدقيق وت ثير إستجابة م بعنوان "1/5/2013هـ الموافق 21/6/1434مناقشة رسالة الماجستير بتاري   -2

 .جةالدر الطالب . وقد ُمنحالمملكة العربية السعودية" –ساحل البحر األحمر  –الموقع لمدينة ينبع 

 م بعنددوان "معدنيددة وجيوكيميدداء رواسددب خددام27/1/2013هددـ الموافددق 15/3/1434مناقشددة رسددالة الماجسددتير بتدداري   -3

 .جةالدر الطالب . وقد ُمنح"لعربية السعوديةالبوكسايت بمنطقة الزبير في شمال وسط المملكة ا

 

 جمهورية مصر العربية –الجيزة  –جامعة القاهرة  –بكلية العلوم  واإلدارى النشاط الجامعى

 المشاركة فى لجان القسم والكلية:

 11/2007منذ جمهورية مصر العربية  -الجيزة  –جامعة القاهرة  -بكلية العلوم لجنة ضمان الجودة واإلعتماد عضو  -1

 م.25/9/2009إلى 

جمهورية مصر  -الجيزة  –جامعة القاهرة  -مركز ضمان الجودة واإلعتماد بكلية العلوملجنة جودة فرص التعليم بعضو  -2

 م.25/9/2009إلى  2007منذ عام العربية 
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( بكلية (Petroleum Geoscienceلجنة اإلرشاد األكاديمى للساعات المعتمدة لطالب البرامج الخاصة عضو  -3

 .م25/9/2009إلى  2006منذ عام  جمهورية مصر العربية -الجيزة  – العلوم جامعة القاهرة

جمهورية مصر  -الجيزة  – لجنة اإلرشاد األكاديمى للساعات المعتمدة للطالب الجدد بكلية العلوم جامعة القاهرةعضو  -4

 .م25/9/2009إلى  2006منذ عام  العربية

 -لجنة توصيف ومراجعة المقررات الدراسية لمرحلتي البكالوريوس والدراسات العليا الخاصة بقسم الجيولوجيا عضو  -5

اد بالكلية فى الالزمه لمشروع توكيد الجودة واالعتم جمهورية مصر العربية -الجيزة  – جامعة القاهرة -كلية العلوم 

 م.14/5/2006

جمهورية  -الجيزة  –جامعة القاهرة  -كلية العلوم  -لجنة االستبيان للمقررات الدراسية لطلبة قسم الجيولوجيا عضو  -6

 م.2007-2006للعام الجامعي  مصر العربية

التطبيقية للدروس  بعض األعمال اإلدارية من تجهيز الجداول الدراسية وإعداد أستمارات التصحيح والجلسات إعداد -7

جمهورية مصر العربية  -الجيزة  –جامعة القاهرة  –كلية العلوم  –بقسم الجيولوجيا  العملية لمختلف السنوات الدراسية

 .م25/9/2009وحتى  1996منذ 

 جمهورية مصر العربية -الجيزة  –جامعة القاهرة  –كلية العلوم  –بقسم الجيولوجيا على معمل الحاسب اآللى  اإلشراف -8

 م.2007وحتى  2004منذ 

-2006عن العام الجامعي جمهورية مصر العربية  -الجيزة  –جامعة القاهرة  -لجنة الكمبيوتر بكلية العلوم  عضو -9

 م.2007

 1995منذ جامعة القاهرة  –كلية العلوم  -المشاركة في إعداد معارض الجمعية الجيولوجية العلمية بقسم الجيولوجيا  -11

 .م2009وحتى 

جامعة  -كلية العلوم  –البكالوريوس بقسم الجيولوجيا السنة الثالثة ولطالب الجيولوجيا بمرحلة  الحقليةبالرحالت  مشارك -11

 .م2009وحتى  1985منذ  القاهرة

 

 :جامعة القاهرة -كلية العلوم  – الجامعيالتدريــس 
 مرحلة البكالوريوس: - أ

 -قسم الجيولوجيا –بكلية العلوم لطالب السنة األولى )عملى( الخرائط الجيومورفولوجية والجيولوجية  مقررتدريس  .1

 جامعة القاهرة.

 جامعة القاهرة. –قسم الجيولوجيا  –الجيولوجيا الطبيعية لطالب السنة األولى  مقررتدريس  .2

 جامعة القاهرة. –قسم الجيولوجيا  –الجيولوجيا التركيبية لطالب السنة األولى بكلية العلوم  مقررتدريس  .3

 -ساعات معتمدة(  -شعبة علوم البترول )البرامج الخاصة  –الجيولوجيا الطبيعية لطالب السنة األولى  مقررتدريس  .4

 جامعة القاهرة. –كلية العلوم 

شعبة علوم البترول )البرامج  –صخور والمعادن لطالب السنة األولى الجيولوجيا التاريخية والمقرر تدريس  .5

 جامعة القاهرة. –كلية العلوم  -ساعات معتمدة(  -الخاصة 

جامعة  –قسم الجيولوجيا  –الجيومورفولوجيا لطالب السنة الثانية )ساعات معتمدة( بكلية العلوم  مقررتدريس  .6

 .القاهرة

 جامعة القاهرة. –قسم الجيولوجيا  –لطالب السنة الثانية بكلية العلوم  مقدمة فى علم الطبقات مقررتدريس  .7

  .جامعة القاهرة –قسم الجيولوجيا  –الجيومورفولوجيا لطالب السنة الثالثة بكلية العلوم  مقررتدريس  .8

 جامعة القاهرة. –قسم الجيولوجيا  –سحنات وبيئات قديمة لطالب السنة الرابعة بكلية العلوم  مقررتدريس  .9

جامعة  –قسم الجيولوجيا  –العلوم  الجيولوجيا التصويرية )الصور الجوية( لطالب السنة الرابعة بكلية مقررتدريس  .10

 القاهرة.
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كلية  -جامعة المرقب –قسم علوم األرض والبيئة  الصخور الرسوبية والترسيب لطلبة السنة الثانية مقررتدريس  .11

 .ليبيا -اآلداب والعلوم بالخمس

كلية اآلداب  - جامعة المرقب –صخور المتبخرات لطلبة السنة الرابعة قسم علوم األرض والبيئة  مقررتدريس  .12

 .ليبيا -والعلوم بالخمس

كلية اآلداب والعلوم  - جامعة المرقب –والبيئة  الجيومورفولوجى لطلبة السنة الثانية قسم علوم األرض مقررتدريس  .13

 .ليبيا -بالخمس

كلية اآلداب  -جامعة المرقب  –الجيولوجيا الحقلية لطلبة السنة الثالثة قسم علوم األرض والبيئة  مقررتدريس  .14

 .ليبيا -والعلوم بالخمس

 

 مرحلة الماجستير:  - ب
لطالب تمهيدى ماجستير الكربونات(  –)المتخبرات تدريس مقرر عمليات ما بعد الترسيب للصخور الغير فتاتية  .1

 جامعة القاهرة. –قسم الجيولوجيا    –شعبة رسوبية وترسيب بكلية العلوم 

 –ة العلوم تدريس مقرر التطبيقات التقنية فى علم الرسوبيات لطالب تمهيدى ماجستير شعبة رسوبية وترسيب بكلي .2

 جامعة القاهرة. –قسم الجيولوجيا 

جامعة  –قسم الجيولوجيا  –بكلية العلوم لطالب تمهيدى ماجستير  (Fluid Inclusions)تدريس مقرر المكتنفات السائلة  .3

 القاهرة.

 

 
 الكتـــب الدراســــية:

جامعة القاهرة منذ  –كلية العلوم  –الجيولوجيا مذكرة الخرائط الجيولوجية للدروس العملية لطالب السنة األولى بقسم  .1

 .م2003حتى عام  2000عام 

 اإلشــراف العلــمى:
بعنوان "إحتماالت اليورانيوم بمنطقة بير الشب وما  م2003رسالة مسجلة لدرجة الدكتوراة فى العلوم الجيولوجية عام  .1

 .2010الدكتوراة عام ُمنحت درجة حولها، جنوب الصحراء الغربية، مصر". الرسالة 

بعنوان "منتجات التبخير فى م 2005درجة الدكتوراة فى العلوم الجيولوجية من جامعة القاهرة بتاري  مسجلة لرسالة  .2

درجة نحت لمُ  لقة فى احواض التخزين والقطاعات الباردة والساخنة )أميسال(: النظرة الترسيبية المناظرة.غاألحواض الم

 م.6/2009الدكتوراه بتاريخ 

بعنوان "دراسات جيولوجية تختص بمورفولوجية  م2004فى العلوم الجيولوجية عام منحت درجة الدكتوراة رسالة  .3

 –وديناميكية حركة الكثبان الرملية وت ثيراتها البيئية على مناطق اإلستصالح والتنمية فى شمال غرب ووسط سيناء 

 مصر."

بعنوان "ت ثير النشاط  م2003/ 27/9جية من جامعة القاهرة بتاري  فى العلوم الجيولو منحت درجة الماجستيررسالة  .4

 مصر." –البحر األحمر  –اإلنسانى على البيئات الترسيبية للشعاب المرجانية بمحاذاة شاطئ الغردقة 

بعنوان "دراسات  م27/7/1999فى العلوم الجيولوجية من جامعة القاهرة بتاري   منحت درجة الماجستيررسالة  .5

 مصر." –شمال سيناء  –شرق وادى العريش  –جيولوجية على الكثبان الرملية بمنطقة الشي  زويد 

 

 اإلشــراف المعمــــلى:
 2004من عام خالل الفترة جامعة القاهرة  –كلية العلوم  –بقسم الجيولوجيا  المشرف الرئيسى لمعمل الحاسب اآللى .1

 .2007 وحتى

جامعة  –كلية العلوم  –بقسم الجيولوجيا  (Fluid Inclusions Lab)لمعمل المكتنفات السائلة  المشرف الرئيسى .2

 .2003- 1998من عام خالل الفترة القاهرة 
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 :جامعة القاهرة –بكلية العلوم  –اإلنشائي النشـــاط 
 2009وذلك خالل شهر أغسطس نقل وتركيب وتجهيز جهاز المكتنفات السائلة من الدور الثالث إلى الدور األرضي  .1

 كلية العلوم جامعة القاهرة. –بقسم الجيولوجيا 

كلية  –المشاركة فى تجهيز معمل الحاسب اآللى بالكمبيوتر وتنظيم العمل به وإمدادة باألجهزة الالزمة بقسم الجيولوجيا  .2

 العلوم جامعة القاهرة.

أنبوبة النيتروجين الغاز(  –تركيب التكييف  -ب الجهاز فحص وتركيالمشاركة فى تجهيزات معمل المكتنفات السائلة ) .3

 جامعة القاهرة. –كلية العلوم  –بقسم الجيولوجيا 

جامعة  –كلية العلوم  –بالمدرج الرئيسى بقسم الجيولوجيا  (sound system)اإلشراف على إعداد النظام الصوتى  .4

 القاهرة.

جامعة القاهرة بعينات المتبخرات )الجبس، الهاليت،  –لعلوم كلية ا -إمداد المتحف الجيولوجى بقسم الجيولوجيا  .5

 األنهيدريت(.

كلية العلوم جامعة  –المشاركة فى تعريف و تصنيف عينات الصخور الرسوبية الخاصة بمتحف قسم الجيولوجيا  .6

 القاهرة.

 

 :جامعة القاهرة -بكلية العلوم للمؤتمرات  المشاركة فى اللجان التنظيمية
م )مسؤل لجنة الطباعة 2006اللجنة التنظيمية للمؤتمر العالمى الثامن لجيولوجية الوطن العربى عام المشاركة فى  .1

 جامعة القاهرة. –كلية العلوم  –( بقسم الجيولوجيا للمؤتمر والنشر

كلية  –م بقسم الجيولوجيا 1998المشاركة فى اللجنة التنظيمية للمؤتمر العالمى الرابع لجيولوجية الوطن العربي عام  .2

 جامعة القاهرة. –العلوم 

كلية  –بقسم الجيولوجيا  م1996عام  العربيالمشاركة فى اللجنة التنظيمية للمؤتمر العالمى الثالث لجيولوجية الوطن  .3

 جامعة القاهرة. –العلوم 

 :بجامعة القاهرة –والدورات التدريبية  ورش العـــمل
وذلك بكلية  بعنوان تقرير المقرر والبرنامج الدراسىورشة عمل ينظمها مركز ضمان الجودة واإلعتماد بجامعة القاهرة  -1

 )شهادة(. م4/6/2007الصيدلة جامعة القاهرة يوم االثنين الموافق 

ذلك بكلية و توصيف المقرر الدراسىورشة عمل  ينظمها مركز ضمان الجودة واإلعتماد بجامعة القاهرة بعنوان  -2

 )شهادة(. م30/5/2007الصيدلة جامعة القاهرة يوم األربعاء الموافق 

وذلك بكلية  المعايير األكاديمية وتوصيف البرنامج الدراسىورشة عمل ينظمها مركز ضمان الجودة واإلعتماد بعنوان  -3

 )شهادة(. م28/5/2007الصيدلة جامعة القاهرة يوم االثنين الموافق 

 28/3/2007-26خالل الفترة  –جامعة القاهرة  -التي ُعِقَدت بكلية الزراعة  تقييم التدريسوان دورة تدريبية بعن -4

 )شهادة(.

 –ضمن مشروع تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات  إقتصاديات وتسويق البحث العلمىدورة تدريبية بعنوان  -5

 م )شهادة(.21/2/2007-19القاهرة  خالل الفترة من  جامعة -جامعة القاهرة والذى ُعِقَدت بكلية العالج الطبيعي 

م ضمن مشروع تنمية 23/5/2006-21خالل الفترة من  التدريس لألعداد الكبيرة والصغيرةدورة تدريبية بعنوان  -6

 جامعة القاهرة )شهادة(. -جامعة القاهرة والذى ُعِقَدت بكلية العالج الطبيعي  –قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات 

جامعة القاهرة  –ضمن مشروع تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات  بعنوان الساعات المعتمدةدورة تدريبية  -7

 م )شهادة(.6/4/2006 –5جامعة القاهرة خالل الفترة من  -والذى عقدت يكلية العلوم 

 –ضمن مشروع تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات  وحل المشكالت القراراتبعنوان إتخاذ دورة تدريبية  -8

 م )شهادة(.20/12/2004 –18جامعة القاهرة خالل الفترة من  –جامعة القاهرة والذى عقدت بكلية الزراعة 

 بوربوينت(. –إكسيل  – 2000&  97ورد  –دوز يندورات تدريبية فى الكمبيوتر )و -9
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التى نظمتها الجمعية الجيولوجية المصرية باإلشتراك مع  والمتبخرات""صخور الكربونات حضور ورشة عمل عن  -10

جامعة القاهرة خالل الفترة من  –المجموعة األوروبية لدارسى رسوبيات البحر األحمر والتى عقدت بقسم الجيولوجيا 

 م )شهادة(.7/2/1994 –5

الدراسات والبحوث التربوية وذلك خالل  التى عقدت بجامعة القاهرة تحت إشراف معهد إعداد المعلم الجامعىدورة  -11

 م )شهادة(.7/10/1993إلى  26/9/1993الفترة من 

 
 االهتمامات البحثية:

 دراسات الخصائص الجيوكيميائية للمتبخرات القديمة ونمذجة بيئاتها الترسيبية. - 1

ها الترسيبى والنش ة المت خرة. أيضا، دراسة المكتنفات السائلة )الشوائب السائلة( في المعادن والصخور لتوضيح تاريخ - 2

تطبيقات واستخدام المكتنفات السائلة )الشوائب السائلة( في االستكشافات النفطية باعتبارها جيوباروميتر 

 وجيوثرمومتر، وكذلك في الكشف عن مسار هجرة الهيدروكربونات.

 الخصائص الوصفية للتتابع الصخرى الرسوبى )خصيصا المتبخرات(. -3

لمميزات الرسوبية لتتابع المتبخرات القديمة مع التركيز على تاريخها الرسوبى وعمليات مابعد الترسيب )النش ة ا -4

 المت خرة(.

 الكثبان الرملية وآثارها البيئية. -5

 

 المشاركة فى المشروعات القومية:

وجيوكيميائية المالحات بوادى  المشاركة فى المشروع البحثي المقدم إلى جامعة القاهرة بعنوان "ترسيب و معدنية -1

 (.2002مصر ) –الصحراء الغربية  –النطرون 

الجزء الخاص  –هيئة األبنية التعليمية  –المشاركة فى مشروع نظام الخريطة الجيوتقنية لجمهورية مصر العربية  -2

 (.1999بالجيومورفولوجى )

 –روع تقييم السبخات الساحلية بمنطقة شرم الشي  المشاركة مع مركز الحد من المخاطر البيئية بجامعة القاهرة فى مش -3

 (.1998مصر ) –خليج العقبة 

 
 عضوية المجالت العلمية:

 م.2010المملكة العربية السعودية منذ  -الرياض  –جامعة الملك سعود  –عضو الجمعية السعودية لعلوم األرض  -1

 .1996عضو بجمعية علم الرسوبيات المصرية منذ  -2

 .1995عادن المصرية منذ عضو بجمعية علم الم -3

 .1993عضو بالجمعية األمريكية لألبحاث الرسوبيات منذ  -4

 .1986عضو بالجمعية الجيولوجية المصرية منذ  -5

 
 حضور المؤتمرات والندوات العلمية:

 .2003امريكا الالتينية،  -المؤتمر الدولى الثالث للرسوبيات بمدينة بليم البرازيل  -1

مشروع رقم  -( للتقييم الجيوبيئى لألحزمة الساحلية بالدول العريبة 1GCPالجيولوجية )البرنامج الدولي لمضاهاة   -2

 .1996االجتماع السنوي نوفمبر  - 389

الشركة المصرية األمالح والمعادن )اميسال(،  -ندوة المالحات الشمسية والتنمية وت ثيرها البيئي على بحيرة قارون  -3

 .1996أبريل،  16الفيوم، مصر، 

 .1996جامعة المنصورة، ابريل  -كلية العلوم –ة الثانية عشرة للعصر الرباعي والتنمية في مصر قسم الجيولوجيا الندو -4

 .1994جامعة القاهرة،  -كلية العلوم  –المؤتمر الدولى الثانى لجيولوجية العالم العربي قسم الجيولوجيا  -5

 .2009حتى عام  1986المؤتمر السنوي للجمعية الجيولوجية المصرية منذ عام  -6

 .1999حتي  1995المؤتمر السنوي للجمعية المعدنية لمصر منذ  -7

 . 2009حتى  1996المؤتمر السنوي لجمعية الرسوبيات المصرية منذ  - 8
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 المؤتمرات العلمية المحلية والدولية:فى أبحاث تم إلقاءها 
حيث تم إلقاء بحث م 2004مصر ديسمبر عام  –اإلسماعيلية  –جامعة قناة السويس  –المؤتمر السابع لتنمية سيناء  .1

 مصر". –"ديناميكية حركة الكثبان الرملية وت ثيراتها البيئية على مناطق االستصالح فى شمال غرب سيناء بعنوان 

 )ملخص(.

م حيث تم إلقاء بحث بعنوان 2004الجيولوجية المصرية نوفمبر عام للجمعية  42المؤتمر العلمى السنوى رقم  .2

 )ملخص(. مصر". –"مورفولوجية وخصائص رواسب الكثبان الرملية فى شمال غرب سيناء 

حيث تم إلقاء بحث بعنوان " الخصائص الترسيبية م 2003المؤتمر الدولي الثالث للرسوبيات بمدينة بليم البرازيل عام  .3

 . )ملخص(.مصر" -ائلة لجبس عصر الميوسين العلوى على شاطئ البحر المتوسط والمكتنفات الس

م حيث تم إلقاء بحث بعنوان 2003المؤتمر الخامس لجيولوجية الشرق األوسط بكلية العلوم جامعة عين شمس عام  .4

 مصر." –ناء سي –جبل خشرة  –عصر الميوسين األوسط  –"المميزات الترسيبية والمكتنفات السائلة لقباب الجبس 

 )ملخص(.

م حيث تم إلقاء بحث بعنوان " المميزات الترسيبية 2002مؤتمر اليوبيل الذهبى للجمعية الجيولوجية المصرية عام  .5

 )ملخص(. مصر." –خليج العقبة  –للسبخات الساحلية 

"المميزات الترسيبية حيث تم إلقاء بحث بعنوان م 1999مصر عام  –جامعة اإلسكندرية  -المؤتمر الرابع للجيوكيمياء  .6

 . )ملخص(.مصر." -شاطئ البحر األحمر  -وأصل تكوين معدن السلستيت بمنطقة عسل 

 "حيث تم إلقاء بحث بعنوان  1996مصر عام م  –الندوة الثانية لبركة قارون و تنميتها. الجمعية المصرية لعلم المعادن  .7

 رون". )ملخص(.حالة دراسة من بركة قا -نتيجة لخلط األجاج  -جلوبيرايت 

 حيث تم إلقاء البحثين اآلتيين: 1996المؤتمر الدولى الثالث لجيولوجية الوطن العربي عام  .8

 كتنفات السائلة وتطبيقها لبيان أصل رواسب الكبريت الخام، خليج السويس، مصر.م -

 لسحنات والبيئة الترسيبية لمتبخرات عصر الهولوسين بمنطقة رأس شقير، خليج السويس، مصر.ا -

 م حيث تم إلقاء بالبحثين اآلتيين:1992المؤتمر الدولى األول لجيولوجية الوطن العربي عام  .9

 –رأس سدر  –الموقع الجيولوجى والتراكيب الرسوبية لمتبخرات عصر الميوسين بمنطقة أبوخشير ومميزاتها  -

 مصر. –سيناء 

 تمعدن وجيوكيمياء متبخرات رأس أذبريان، خليج السويس، مصر. -

 

 المنشورة:العلمية قائمة األبحاث 
مجلدة ال، جندوب الصدحراء الغربيدة، مصدر. لقاريدةاسدبخة لل المميدزات الترسديبيةم(: 2014، حسين كمال )أسامة عطية -1

 (. 1.224معامل الت ثير:  - )مجلة ُمحكمة .7991-7973، من صفحة 10، العدد 8، المجلد علوم األرضالعربية ل

 http://link.springer.com/article/10.1007%2Fs12517-015-1845-0رابط النت: 

ديثددة بقدداع خلدديج مباحددث شددمال الح بتقيدديم التلددوث بالمعددادن الثقيلددة للرواسدد م(:2013) حددابس غريقددات، أسااامة عطيااة -2

)مجلدة  .9934-9925، مدن صدفحة 12، العدد 185، المجلد الرصد والتقييم البيئىمجلة  قة البحر األحمر، مصر.الغرد

  .(1.679معامل الت ثير:  - ُمحكمة

 http://link.springer.com/article/10.1007/s10661-013-3302-4 رابط النت:

 .مصددر –سدديناء  –خلدديج العقبددة  نبددق، الجيوكيميددائي لسددبخة والتطددور الرسددوبية الخصددائصم(: 2013) أسااامة عطيااة -3

 . (1.152معامل الت ثير:  - )مجلة ُمحكمة .2059-2045، من صفحة 6، العدد 6، المجلد علوم األرضالعربية لمجلة ال

 http://link.springer.com/article/10.1007%2Fs12517-011-0499-9رابط النت: 

آثار األنشطة البشرية على الخصائص  م(:2012)أحمد ابو خضرة، محمد نوار، جمال رضوان  أسامة عطية، -4

العدد ، 5، المجلد علوم األرضمجلة  شمال الغردقة ، البحر األحمر ، مصر.  -الرسوبية والجيوكيميائية لخليج مباحث 

 .(1.141معامل الت ثير:  - )مجلة ُمحكمة .499 -481 ، من صفحة3

http://link.springer.com/article/10.1007/s10661-013-3302-4
http://link.springer.com/article/10.1007%2Fs12517-011-0499-9
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 http://link.springer.com/article/10.1007%2Fs12517-010-0193-3 رابط النت:

مورفولوجيا وخصائص رواسب الكثبان الرملية فى  م(:2005)جورج فيليب، محمد دراز، محمد صابر  أسامة عطية، -5

 .158-133، من صفحة 49مصر. مجلة الجمعية الجيولوجية المصرية، العدد  -شمال غرب سيناء 

ديناميكية حركة الكثبان الرملية وت ثيراتها البيئية  م(:2004)، محمد دراز، محمد صابر أسامة عطيةجورج فيليب،  -6

 –جامعة قناة السويس  –مصر. المؤتمر السابع لتنمية سيناء  –على مناطق االستصالح فى شمال غرب سيناء 

 180-169مصر. من صفحة  –اإلسماعيلية 

السائلة لجبس عصر الخصائص الترسيبية والمكتنفات م(: 2004)، عصام الكريبى، محمود عارف أسامة عطية -7

، 12جامعة عين شمس، العدد  –مجلة علم الرسوبيات المصرية مصر.  -الميوسين العلوى على شاطئ البحر المتوسط 

 .39-23من صفحة 

جبل خشرة  - عصر الميوسين األوسط –المميزات الترسيبية والمكتنفات السائلة لقباب الجبس  م(:2003) أسامة عطية -8

-347. من صفحة كلية العلوم –جامعة عين شمس  –ر الخامس لجيولوجية الشرق األوسط مصر. المؤتم –سيناء  –

356. 

المميزات الترسيبية وأصل تكوين معدن السلستيت بمنطقة عسل، شاطئ البحر  م(:1999) أسامة عطيةمحمود جلمد،  -9

 .141 – 137حة ، من صف2مصر، عدد  –األحمر، مصر. المؤتمر الرابع للجيوكيمياء، جامعة اإلسكندرية 

 –الرواسب القارية الحديثة للمتبخرات فى الواحات البحرية م(: 1999) ، فتحي عمارأسامة عطية محمود عارف،  -10

 .80 – 51، من صفحة 43/2مصر. مجلة الجمعية الجيولوجية المصرية، عدد  –الصحراء الغربية 

الخواص الجيوكيميائية للعناصر الشحيحة للرواسب الحديثة لسبخة الشي  زويد  م(:1999) أسامة عطيةأمانى طاهر،  -11

 – 181، من صفحة 43/2مصر. مجلة الجمعية الجيولوجية المصرية، عدد  –شمال سيناء  –الصحراوية الداخلية 

202. 

مصر. مجلة مركز أبحاث الشرق  –شمال سيناء  –تطور المحلول الملحي لسبخة الشي  زويد م(: 1998) أسامة عطية -12

 .204 – 118، من صفحة 12، جامعة عين شمس، سلسلة علوم األرض، عدد (MERC)األوسط 

السحنات والبيئات الترسيبية لمتبخرات عصر الهولوسين  م(:1997)، أشرف والى أسامة عطية محمود عارف،  -13

، عدد (Sedimentary Geology)    أس شقير، خليج السويس، مصر. مجلة جيولوجيا الرسوبيات بإنجلترابمنطقة ر

 )مجلة ُمحكمة( .145 – 123، من صفحة 110/1-2

 http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0037073896000802النت:  رابط

 –المميزات الترسيبية لمواقع المتبخرات الحديثة بشمال سيناء  م(:1996)، محمود عارف، محمد صابر أسامة عطية -14

 .118 – 89أ، من صفحة 41/2مصر. مجلة الجمعية الجيولوجية المصرية، عدد 

المكتنفات السائلة وتطبيقها لتبيان أصل رواسب الكبريت الخام، خليج  م(:1996)، محمود عارف أسامة عطية -15

 .357 – 341جية العالم العربى، جامعة القاهرة، من صفحة السويس، مصر. المؤتمر الثالث لجيولو

جبس عصر الميوسين األوسط، خليج السويس: بحرى أم غير م(: 1995)، تيم لونستين، أشرف والى أسامة عطية -16

، من 4أ/65، العدد (Journal of sedimentary Research)بحرى؟. المجلة األمريكية ألبحاث الرسوبيات 

 )مجلة ُمحكمة( .620-614صفحة 

 http://jsedres.geoscienceworld.org/content/65/4a/614.abstractرابط النت: 

تمعدن وجيوكيمياء متبخرات رأس أذبريان، خليج السويس،  م(:1992)، محمد الطباخ أسامة عطيةأشرف والى،  -17

 .342-329مصر. المؤتمر الدولى األول لجيولوجية العالم العربى، جامعة القاهرة، من صفحة 

http://link.springer.com/article/10.1007%2Fs12517-010-0193-3
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الموقع الجيولوجي والتراكيب الرسوبية لمتبخرات عصر  م(:1992) أسامة عطيةأحمد أبو خضرة، أشرف والى،  -18

مصر. المؤتمر الدولى األول لجيولوجية العالم العربى،  –سيناء  –رأس سدر  –ميزاتها الميوسين بمنطقة أبوخشير وم

 .315-303جامعة القاهرة، من صفحة 

بتروجرافية الجبس األولى والثانوى لمتبخرات عصر  م(:1989) أسامة عطيةثناء عبد الوهاب، أشرف والى،   -19

، من 57مصر. مجلة كلية العلوم، جامعة القاهرة، عدد  –وسط غرب سيناء  –الميوسين األوسط بمنطقة أبوخشير 

 .792-769صفحة 

يوسين لمتبخرات عصر الم والمعدنيةالمميزات الجيوكيميائية  (:م1989) أسامة عطيةأشرف والى، ثناء عبد الوهاب،  -20

 .765-741، من صفحة 57مصر. مجلة كلية العلوم، جامعة القاهرة، عدد  –سيناء  –رأس سدر  –بمنطقة أبوخشير 

 

 


