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 جامعة المنصوره

 كلية العلوم

 قسم الجيولوجيا
برنامج جيولوجيا 

  البترول والتعدين
 

 
 تقرير عن فعاليات 

 مؤتمرالتعدين 
 ة كلية علوم جامعه المنصوررحاب في 

 12/3/2018االتنين الموافق 

   الجمعية األمريكية لجيولوجي البترول بمشاركة
AAPG – Mansoura University Student Chapter)  

 مقدمه 

 برنامج جيولوجيا البترول والتعدين
 

يهدف برنامج جيولوجيا البترول والتعدين بجامعة المنصورة إلى تقديم مستوي "

فى مجالي جيولوجيا وجيوفيزياء البترول والتعدين  تعليمى متميز وعالى الجودة

وأنشطة إستكشاف الغاز الطبيعى لتلبية حاجة سوق العمل لخريجين ذوى كفاءة 

عالية لهم القدرة على التفكير واإلبتكار بجانب قدرتهم على إجراء بحوث أكاديمية 

على  وتطبيقية من خالل بناء قنوات إتصال مع الشركات والجامعات ذات الصلة

 ."المستويين المحلى واإلقليمى

لبرنامج متفرد فى محافظات شرق وشمال الدلتا والقناة والجامعات المتواجدة ا    

بها. وتمتاز هذه المحافظات بالتنوع فى األنشطة الجيولوجية التطبيقية مثل البحث 

عادن والتنقيب وإستخراج الغاز والبترول والمحاجر واإلستخدام المتعدد لرواسب الم

والخامات الطبيعية فى األنشطة الصناعية والزراعية مثل صناعة الطوب 

 .والحراريات والسيراميك

يوجد بالمنطقة أنشطة متعددة لشركات التعدين والبترول والغازات الطبيعية والعديد 

من مصانع األسمنت التابعة لقطاع األعمال العام والقطاع الخاص مما يتيح لطالب 
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التدريب الصيفى والحقلى المتميز واإلحتكاك التطبيقى العملى. البرنامج فرص 

 .وكذلك فرص للتعيين فى تلك الشركات

تمتلك الكلية وقسم الجيولوجيا البنبة التحتية واألساسية والتقنيات الحديثة لألنشطة 

 الطالبية والتعليمية المختلفة والتعليم المتقدم والتى تؤدى إلى جودة تعليمية متميزة. 

التى أمكنت الكلية من الحصول على الجودة واإلعتماد كثانى كلية علوم تحصل و

 .عليها على مستوى الجمهورية

توجد مدارس بحثية كما .يوجد تكامل متميز بين تخصصات العلوم األساسية بالكلية

متميزة فى قسم الجيولوجيا قادرة على المنافسة فى مجال البحث العلمى وتقديم 

 .عالية المستوى وتقديم خريج متميز لسوق العملخدمات مجتمعية 

 .توافر الموارد المالية والمادية من خالل مقابل الخدمات التعليمية المقدمة

توافر البنية التحتية اإللكترونية والموارد البشرية المؤهلة والتى تساعد على 

هم فى إستخدام اإلستخدام األمثل لتكنولوجيا المعلومات واإلدارة اإللكترونية مما يسا

أساليب وطرق تعليمية حديثة تؤدى إلى اإلرتقاء بالمهارات األساسية والتخصصية 

 .للخريج مثل التعليم اإللكترونى عن بعد والتعليم الذاتى

  

أحمد السيد أحمد المحمودى  د./ لسيد أا  

رئيس مجلس قسم الجيولوجيا وعضو اللجنة            

 الفرعية إلدارة البرنامج

د. / أحمد عبد اللطيف المتولي لسيد أا  

                      مجاألستاذ بقسم الجيولوجيا ومدير البرنا        
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والذى تم اقامته فى رحاب  التعدين تقرير عن فعاليات مؤتمر

 جامعة المنصوره –كلية العلوم 
  رعايةتحت 

  عميد كلية العلوم          جنيدي محمد السيد األستاذ الدكتور عادل 
  قسم جيولوجيا رئيسالمحمودي السيد أحمد و األستاذ الدكتور أحمد 

  برنامج جيولوجيا البترول و التعدين تنظيم طالب و

 مدير البرنامج بإدارة األستاذ الدكتور أحمد عبداللطيف

 وأ د م / طارق عنان األستاذ المساعد بقسم الجيولوجيا

 )المستوى الرابع( الخميسيمحمود مد محالطالب/ و رئيس الشابتر 

 

أصحاب شخصيات متميزه من  بحضوركلية العلوم جامعة المنصوره تشرفت       

االختصاص والخبراء والمهتمين محليآ وعالميآ للمشاركة في فعاليات هذا المؤتمر 

ه على عقد ادارة كلية العلوم وقسم الجيولوجيا )برنامج البترول والتعدين(والذي دأبت 

الطالب والخريجين  وبث روح األمل للحصول على فرص دوريا وذلك لتشجيع 

تدريبية أو توظيفيه وسد الفجوه بين قطاع التعليم األكاديمى والقطاع الصناعى فى 

وتشجيع التكامل والتعاون في مجال تطوير وتنمية قطاعي مجاالت البترول والتعدين 

 .ارالتعدين والطاقة واالستثم
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 مؤتمرال فعاليات

 بحضور عدد كبير من الطالب والطالبات والمهتمين من مختلف الجامعات المصريه 

) رئيس شركة سينتامين العالمية لمناجم الذهب  ”سامي الراجحي“المهندس السيد  

 و مؤسس شركة السكري لمناجم الذهب في مصر ( 

 :حتي اآلنمنذ بداية انتاجه عن تاريخ منجم السكري سيادته تحدث   

 

) وكيل وزارة البترول و الثروه المعدنية سابقاً و  ”حسن بخيت“الدكتور السيد 
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رئيس اتحاد الجيولوجيين العرب السابق و رئيس المجلس اإلستشاري العربي 

 للتعدين و البترول حالياً (

  ة سيناء و في مصررعن تعدين الذهب في شبه جزيسيادته تحدث       

 
) صاحب و مدير شركة محمد امام للتعدين و مدير  ”م محمد اما“الدكتور السيد 

حمد الدريس للصناعه و التعدين بالسعودية و مدير إدارة أاإلدارة الفنية لشركة 

 المشاريع اإلنتاجية بشركة أسكوم للتعدين ( 

 :عنوان  وألقى سيادته محاضره تحت  

 مولخريطه التعدين في مصر بين الواقع و المأ                    
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) األستاذ المساعد بهيئة المواد النووية و كلية البنات  ”ابراهيم زيدان“الدكتور السيد 

عين شمس و صاحب مشروع نموذج مدينة تعدينية صناعية زراعية سياحية متكاملة 

 بالوادي الجديد ( 

 مصر عن تعدين الفوسفات فيسيادته تحدث و                

 

        
 

 

 اإلستثمار"آفاق  طبيعية:الالثروات "

 

إّن الحكومة حريصة على الكشف عن القدرات الهائلة الكامنة في احتياطها الكبير من 

يوفّر المؤتمر منصة مثالية للنقاش والحوار والتعلّم ونقل التكنولوجيا     -  المعادن 

أحدث وجهات النظر باالضافة الى   لتسريع عملية تطوير قطاع المعادن والتعدين

عن الرؤية  أيضاتحدث و مصر وخاصة فى سيناء نية فيحول الثروة المعد

 .واالستراتيجية لقطاع التعدين والمعادن

لكل من ساهم فى اعداد هذا المؤتمر من الطالب وشكر خاص لألستاذ الدكتور/ شكرا 

صول لألستاذ ته للمؤتمر والشكر موعادل محمد السيد جنيدى عميد الكلية لرعاي

الدكتور/ أحمد المحمودى رئيس قسم الجيولوجيا وأد/ أحمد عبد اللطيف مدير بنامج 

 نان وجميع طالب البرنامج .ألستاذ الدكتور/ طارق عالبترول والتعدين وا

 األستاذ الدكتور/ ماهر عامر على عامر وكيل الكلية   للجميع ى وتقديرىشكرخالص مع      
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