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حققت كلية علوم االرض كثيراً من االنجازات فى العديد من االتجاهات ذات الصلة باالنشطة المختلفة بالكلية, 

كل القائمين على الكلية فى بذل اقصىى هدىدهل لرفىأ  ىلك الكليىة و تىوفير الممىام الملئىل و كىل االمكانيىات ى  تفان  و

انطلقىاً مىن الىدعل  اسبة على مدار العام وخىلل االهىازا الصىيفيةالمتاحة للطلب لتحقيق عملية تعليمية و تدريبية مم

  المتواصل التى توفرا ادارا مستميرا للجامعة بقيادا االستاذ الدكتور/ ممصور حسن رئيس الجامعة.

 االنجازات التى تحققت فى مجال العملية التعليمية وشؤون الطالب 

بالكل -1 االدراى  الجداز  و  التدريس  هيئة  اعضاء  عقد قام  و  الجدد  الطلب  استقبال  اسبوع  بتمفيذ  الطلب  و  ية 

  -  و االهداف الحقيقية لدذه الكلية و دواعى انشائدا.  بداندوات للتعريف بالكلية و طبيعة و كيفية الدراسة 

  

لجبال   -2 الصخرى  المحتوى  دراسة  تل  حيث  االحمر  البحر  بممطقة  الثالثة  الفرقة  لطلب  الحقلى  المقرر  تمفيذ 

اال لدذه  البحر  االقتصادية  االهمية  تل  احمر و  استغللدا. و  كيفية  تحملة من خامات مختلفة و  ما  لصخور و 

و غيرها كما قام    زيارا العديد من مماطق المماهل و المحاهر و مثل محاهر السربمتين و محاهر الفوسفات 

تعرفوا على كيفية البحث و    الطلب بزيارا ممجل الذهب التابأ للشركة الفرعونية للذهب بممطقة مرسى علل و

التقيب و على الخامات و كيفية استخراهدا من خلل محاضرات تفصيلية من قبل الجيولوهين و المدمدسين  

مدى تحكمدا فى هذا باالضافة الى دراسة الظروف الطوبوغرافية للممطقة و مدى    العملين بالمماهل المختلفة.  

مدى تقييل مخاطر السيول المتوقعة و كيفية التعامل معدا. كما قام    توزيأ خطورا السيول المتوقعة بالممطقة و

الطلب بزيارا محطة "اليسر" لتحلية مياه البحر بمديمة الغردقة و استمعوا من المدمدسين على كيفية عمل  

المحطة من خلل المحاضرات و المرور على كل الوحدات و مراحل العمل المختلفة للمحطة, هذا االضافة  

 زيارا محطة معالجة مياا الصرف بممطقة الغردقة.الى 



 

 

 طلب الفرقة الثالثة اثماء نفيذ المدام المطلوبة ممدل فى موقأ الداسة تحت ا اف اساتذتدل بممطقة القصير 

 

 صور لمراحل التحلية بمحطة اليسر بالغردقة

 



 

 الطلب اثماء زيارتدل لمحطة معالجة الصرف الصحى بالغردقة

                           

                                                   

الفر الخامات  طلب  تركيز  معمل  و  للذهب  السكرى  لممجل  زيارتدل  اثماء  التطبيقية  المعادك  الثالثة  عبة  قة 

 التابأ للمساحة الجيولوهية بمرسى علل اثماء التدريب الحقلى 

نظمت الكلية رحلة علمية لطلب الفرقتين االولى و الثانية لزيارا ممطقة محمية وادى الحيتاك و وادى الرياك   -3

ال كيفية بمحافظة  و  المكشوفة  الصخور  انواع  و  للممطقتين  الجيولوهى  التاريخ  على  الطلب  لتعريف  فيوم 

   و االهمية االقتصادية و البيئية لدذه المماطق. تكويمدا و العوامل المؤثرا عليدا



 

 

 طلب الفرقة االولى و الثانية اثماء زيارتدل لمحمية وادى حيتاك و الرياك بالفيوم    

ور ة عمل لمدرسة التعدين بالتعاوك مأ  عبة الجيولوهيا بالمقابة العامة للعلميين لطلب الكلية نظمت الكلية   -4

لمدا اربعة ايام على مدار  در كل يوم خميس. نفذ هذه الدورا اساتذا متخصصين فى التعدين, )االستكشاف, 

 مات المختلفة.التقييل, االستخراج( باالضافة الى الطرق المختلفة لتمقية و رفأ هودا الخا

 

 صورا هماعية للطلب مأ اساتذا التعدين فى ختام ور ة عمل مدرسة التعدين 

قام طلب الفرقة الثالثة بالتجديز لور ة عمل عن "مصادر المياه بمجافظة بمى سويف الحاضر و افاق  -5

قام الطلب بعمل  المستقبل" على اك يتل تحديد ميعاد هذه الور ة فور االنتداء من الترتيبات الخاصة بدا.



 

زيارات ميدانية لقرى و مراكز المحافظة لتجميأ كافة البيانات الخاصة بالمشاكل المتعلقة بموارد المياه  

 و محاولة ايجاد الحلول لعلمية لدذه المشاكل.بالمحافظة  

 

 طلب الفرقة الثالثة اثماء استقصاء البيانات الفعلية الخاصة بالموارد المائية للمحافظة  

رك طلب الكلية فى االعمال التمظيمية الخاصة بالملتقى الدولى العا ر القتصاديات المماهل والمحاهر  ا -6

ابريل بدار الضيافة بجامعة   30الى  28"  .والذى عقد بالفترا من ECOMINEX 2019بالوطن العربى "

الجمعية العربية   والذى نظمته  رابطة المساحة الجيولوهية المصرية بالتعاوك مأ    2019عين  مس 

للتعدين والبترول والمركزالمصرى للدراسات االقتصادية والمجلس االستشارى العربى التابأ التحاد  

الجيولوهيين العرب واالذى حضرا ممثلى الغرف الصماعية والتجارية والمراكز والديئات والجامعات ولفيف  

 من العلماء والخبراء من مصر والدول العربية.  



 

 

لية بتوفير العديد من فرص التدريب الصيفى لطلب الكلية من الفرقة الثانية و الثالثة فى مواقأ  قامت الك -7

 العمل للشركات المتخصصة و بياندا كالتالى:  

 طالب من الفرقة الثانية و الثالثة بمواقأ الشركة بالقصير و اسواك  60 ركة المصر للتعدين تدريب عدد  -

 فرص لطلب الفرقة الثالثة قسل معادك  8ريب عدد \الفرعونية  ت ممجل السكرى بمرسى علل الشركة  -

 المعمل المرهعى للشركة القابضة لمياه الشرب و الصرف الصحى -

 المعامل المركزية التابعة لمصلحة الكيمياء تدريب طلب الفرقة الثالثة  عبتى المياه و المعادك  -

 ثالثة  عبة مياه فى احد مواقأ الحفر للشركةطلبة من الفرقة ال 2 ركة داسكو لحفر االبار تدريب عدد  -

تقوم الكلية فى انشاء المعامل الطلبية و البحثية بالدور الرابأ و هارى التشطيب على اك تكوك هاهزا مأ   -8

 و تضل المعامل االتية:  2020/ 2019بداية العام الدراسى 

 معمل الصخور و المعادك  -

 معمل المياه و البيئة  -

 سية معمل الجيولوهية الدمد  -

 معمل االبحاث و المشروعات  -

 GISمعمل كمبيوتر و   -

 قاعة مكتبة عامة للكلية  -

 الدراسات العليا

 

 المشروعات البحثية 

 الف هميه 250بمبلغ   STDFفاز اعضاء هيئة التدريس بالكلية بمشروع بحثى ممول من ال  -1



 

 من وزارا التعليل)ثمانين الف حمية( ممول  80000فاز طلب الكلية بعدد مشروعين بحثيين بقيمة  -2

)مليىوك و  1700000بقيمة  STDFتقدمت الكلية بمشروع بحثى بالشراكة مأ الجانب الصيمى ممول من ال  -3

 سبعمائة الف همية( و المشروع فى المرحلة المدائية للتحكيل

)ثلث مليوك هميىه( و المشىروع فىى مراحىل  3000000بمبلغ  STDFتقدمت الكلية بمشروع بحثى الى ال  -4

 يل المدائية.التحك

 ر الدولىشالن

)اربعة عشر( بحثا فى مجلت دوليىة مخصصىة ذات معامىل   14قام اعضاء هيئة التدريس بالكلية بمشر عدد   -1

 .6.7الى  3تلثير يتراوح من 

فاز الدكتور معاز سليل و اخروك من اعضاء هيئة التدريس بالكلية باحسن بحس تل نشرا هذا العا بجامعة بمى  -2

 .2019لعام ( و اكثر مشاركة دولية )ثلث دول مختلفة( 6.7سويف من حيث اعلى معامل تلثير )

   البحث العلمى

و االك بصىدد صىدور قىرار لجمىة   2019تل اعتماد الئحة الدراسات العليا بمجلىس الجامعىة لشىدر مىايو   -

 القطاع.  

فى اطار اهتمام رئيس الجامعة بالبحث العلمى و تشجيأ اعضىاء هيئىة التىدريس عىن طريىق رفىأ كفائىة  -

المماسبة, تل تجديز المعامل البحثية بالكلية بالعديد من االهدزا البحثية المعامل البحثية و توفير االمكانيات  

 :االتية

List Equipment Date of purchase 

1 Magnetic stirrer 2019 

2 Shaker  2019 

3 Electrical balance ( 4digits ) 2019 

4 Digital Water bath 2015 

5 Ball mill 2019 

6 TOC analyzer  2019 

7 COD analyzer 2019 

8 BOD analyzer 2019 

9 DR 6000 UV-visible 2019 

10 Turbidity meter  2019 

11 Flue gases analyzer  (high concentration) 2019 

12 Flue gases ( analyzer  low  concentration) 2019 

13 Smoke analyzer  2019 

14 PM 2.5 and  PM10  analyzer 2019 

15 Noise  analyzer  2019 

17 Luminance  analyzer  2019 

18 Gravimeter   2019 

 



 

 

 العلمية  المؤتمرات 

 حضر اعضاء هيئة التدريس بالكلية العديد من المؤتمرا العلمية االتية 

 2019المؤتمر الدولى للموارد المائية الذى عقد بجامعة الملك سعود بالمملكة العربية السعودية فى يماير   -

للتحلية و الذى المؤتمر الدولى  22-06-2019المؤتمر الدولى االول للبيئة فى الجامعة اليابانية فى ابريل  -

 2019عقد فى االنتركونتمتال فى مارس

  مجال البيئة و خدمة المجتمع

ممذ انشاء هذه الوحدا قامت بالعديد من الدراسات و  و ,انشلا الكلية وحدا ذات طابأ خاصة بالدراسات و ابحاث المياه

 االبحاث المتعلقة بخدمة المجتمأ و من اهمدا: 

ف الصماعى الخاصة بمصمأ حورس للورق بالممطقة الصماعية ببياض اعادا تلهيل وحدا معالجة الصر -

 العرب ببمى سويف العادا استخدام مياه الصرف و عدم اهدارها.

مثل محطة كوم ابوراضى و محطة بمى  التقييل الحالى للعديد من محطات معالجة الصرف ببمى سويف  -

 سويف الجديدا و محطة بياض العرب. 



 

مصمأ نيوهوب للعلف بكوم   لزمة للعديد من المصانأ ببمى سويف مثلعمل القياسات البيئية ال -

ابوراضى و مصمأ حورس للورق بالممطقة الصماعية بياض العرب و مصمأ مصر للكبلت لكدربائية 

  ومصمأ المتحدا للسمدا الكيماوية.

دا على اك يقوم  عمل خطة لتوعية المواطمين بكيفية تر يد استدلك الموارد المائية و حسن استغلل -

الخطة خلل االهازا الصيفية هذا العام فى بعض قرى محافظة بمى  هاعضاء هيئة التديس بتمفيذ هذ 

   سويف.

   مجال رعاية الشباب

حصلت الكلية على المركز الثالث فى المشرا الكشفية ضمن فاعليات مدرهاك استقبال الطلب الجدد   -1

 لشروط الممصوص عليدا باللئحة الخاصة بالمدرهاك. وفق ا 2018/ 9/ 30وتل تسليمدا للتحكيل يوم 

 

 

 حصلت الكلية على المركز الثالث فى مدرهاك استقبال الطلب الجدد على مستوى الجامعة   -2

 

وقام  2018/ 10/ 10فاز فريق الجوالة بالمركز الثالث فى دورى المعلومات الكشفية والثقافية يوم   -3

 يل الطلب سيادا العميدأ.د/ سيد عبد القادر بتكر



 

 

   10/2018/ 12فازت الكلية بالمركز األول فى المستوى الثانى لمجلت الحائط للطالبات   -4

 

تل تكريل الكلية لحصولدا على المركز الثالث بدورى المعلومات والمركز األول بالمستوى الثانى فى   -5

 راف المثالى مجلت الحائط وأفضل خامة أ غال يدوية و حصلت السيدا / زيمب رهب على لقب األ

 على مستوى الجامعة باألسبوع الكشفى للجوالة على مستوى الجامعة 

  اركت الكلية بمسابقة العباقرا على مستوى الجامعات المصرية بالطالبة )اميرا سعد ( بالمستوى الثانى.  -6

ثة بالمركز   اركت الكلية فى مسابقة المانو تكمولوهى بالجامعة و فازت الطالبة / هبه معوض بالفرقة الثال -7

الخامس على مستوى الجامعة فى مسابقة المانو تكمولوهى التى نظمتدا ادارا المشاط العلمى بالجامعة  

 بصالة األنشطة الطلبية   12/2018/ 5يوم



 

 

حصلت الكلية على المركز الثالث على مستوى الجامعة بمدرهاك استقبال الطلب للعام الجامعى   -8

 2018/ 29/10ا.د/ ممصور حسن رئيس الجامعة يوم  وتل التكريل من معالى 2019/ 2018

 

نظمت ادارا رعاية  باب الكلية بالتعاوك مأ اللجمة الثقافية باتحاد الكلية ندوا بعمواك األقتصاد وسوق   -9

العمل وحاضر فيدا أ.د/ على مسعود عميد كلية السياسة واألقتصاد والمستشار األقتصادى لمحافظة بمى  

 بمقر الكلية  2بمدرج   2019/ 2/ 25سويف وذلك يوم  

 



 

فاز الطالب / عبد الغمى باسل عبد الغمى بالمركز الخامس وفاز الطالب / عبد الرحمن على عبد  -10

الرحيل بالمركز السادس فى بطولة الملحة الرياضية التى اقامتدا ادارا المشاط الرياضى بالجامعة يوم  

 مستوى الجمدورية  وتل تصعيد الطالبين للمشاركة بالممتخب على 2019/ 3/ 20

وتشكلت    9/4/2019 اركت ادارا رعاية  باب الكلية ألول مرا فى مدرهاك الوافدين العرب يوم   -11

  –م/ زيمب رهب   –د/ فتحى أبو السعود  –د/ على قرنى   –لجمة التمظيل من : د/ عصام عبدالرحمن  

  53كت الكلية بعدد خلود خالد . و ار –كوثر محمد  –اسراء تمام   –مصطفى هشام   –أسامه رمضاك  

طالب وطالبة من هميأ الفرق الدراسية لحضور االحتفال بمسرح الجامعة ولمشاهدا عروض الدول 

العربية و االفريقية الشقيقة والتى تموعت بين الفيديوهات ألهل معالل الدول العربية مثل سلطمة عماك  

الدبكة وعرض قصص حياتية   وسوريا و فلسطين و السوداك و ايضاً الشعر والرسل والغماء ورقص 

 لمعاناه أ خاص تستحق التقدير

 

متر طلبة   100حصل الطالب  / محمد عدلى صديق بالفرقة األولى على المركز الرابأ بماراثوك   -12

متر طلبة وقد نظمت المسابقة ادارا المشاط الرياضى باستاد  1500وحصل على المركز السابأ بماراثوك  

 ضمن فاعليات المدرهاك الرياضى  4/2019/ 10التربية والتعليل يوم 



 

 

نظمت الكلية بالتعاوك مأ قطاع خدمة المجتمأ وتممية البيئة ضمن فاعليات األسبوع البيئى ندوا  -13

 2019/ 4/ 16بعمواك التحديات المائية وعقدت بمسرح الجامعة 

 

وية نظمت رعاية  باب الكلية ندوا بعمواك الصحة والسلمة المدمية فى الصماعات الكيما -14

الحربى ومستشار  81وحاضرها اللواء أ.د/ محمد محمد اسماعيل ورئيس مجلس ادارا مصمأ 

ً  30/4/2019بالكلية يوم  2وزير االنتاج الحربى وذلك بمدرج   فى تمام العا را صباحا



 

 

نظمت الكلية حفل االفطار الثالث الجماعى للكلية والذى همأ الطلب واالداريين واسرهل و اعضاء   -15

 التدريس على مائدا افطار واحدا بدار الضيافة بشرق الميل.هيئة 
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