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 وحدة ضمان اجلودة

Personal information  

Name Sayed Mosaad Mohammed Ahmed 
 

Address 
Faculty of Science - Helwan University, Helwan, Egypt. 

Telephone  Mobile: 01128349369  
 

E-mail Alfaran2010@yahoo.com 
 

Nationality Egyptian 
 

Date of birth 11 April 1979 
 

Fax(es)  
 

 27904110102516 الرقم القومى

 مدرس الدرجة االكاديمية

 Sayed Mosaad (S.Mosaad) االسم العلمى للنشر

  

 
 

Education 

المانحة للدرجة  جامعةال   التخصص السنة 

Ph.D Ain Shams University (Egypt), 
co-supervision with Western 
Michigan University (USA).  

2013 Geology (Water Resources and 
Hydrogeology) 

M.Sc Cairo University 2007 Geology (Water Resources and 
Hydrogeology) 

B.Sc Cairo University 2000 Geology & Chemistry 

 

 
 

 (Current / Previous positions )   الوظيفي التسلسل

 التخصص السنة الوظيفة

Asst. Researcher at 

Desert research 

2001-2012 Water Resources and Hydrogeology 



Faculty of Science – Helwan University 

centre (DRC), Egypt 

Researcher at 

Desert research 

centre (DRC), Egypt 

2013-2014 Water Resources and Hydrogeology 

Lecture assistance, 

Geology Dept., 

Faculty of Science, 

Helwan University, 

Cairo, Egypt. 

2014-2015 Geology  

Lecture of 

hydrogeology, 

Geology Dept., 

Faculty of Science, 

Helwan University, 

Cairo, Egypt. 

2015  Water Resources and Hydrogeology 

 
 االنشطة العلمية و البحثية

  ل السنةالبند خال م

 الخطة البحثية للقسم في شارك المشاركة فى الخطة البحثية للقسم 1

 تطوير المعامل بالقسم في شارك المشاركة فى إنشاء / تطوير المعامل البحثية 2

 الماجستير                          الدكتوراة عدد رسائل الماجستير / الدكتوراه التى تقوم باالشراف عليها 3

  الماجستير                          الدكتوراة دد رسائل الماجستير / الدكتوراه التى تقوم بتحكيمهاع 4

  االشتراك فى لجان امتحان القبول للدبلوم / للماجستير/ الدكتوراه 5

 شاركي المشاركة بالمحاضرات العامة و ندوات الرسائل العلمية بالقسم 6
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Social Activities(خدمةالمجتمع)  :  والتوجه املجتمع وخدمه  التعليميه بالعمليه تتعلق التى التدريبيه البرامج فى ألشتراك ا

املجتمع لخدمه باألبحاث  

القاء المحاضرات واجراء التدريبات الميدانية والقياسات الحقلية خالل التدريب الصيفي لطالب الجامعات المصرية داخل  أوال:

 مركز بحوث الصحراء 

 

في المناطق الصحراوية المختلفة وذلك من  المياهعن مصادر  ى لمركز بحوث الصحراء للبحثالبحثضمن الفريق  ثانيا: االشتراك

 من خالل المشاريع البحثية االتية: تنمية في هذه المناطق ألحداثو في بعض الحاالت وفي البعض االخر اجل توطين البد

 2003- 2001من في الفترة مصر -خليج السويس  -عش المالحة  بمنطقةالمياه مشروع تقيم مصادر -

 2007حتى  2003من  في الفترةابو رماد  -شالتين منطقة ب مشروع تقيم مصادر المياه -

في  UNكمشروع علمي تابع  برانيالشمالي لمصر من منطقة سيدي عبد الرحمن الى سيدي  وتطوير الساحلمشروع تنمية  -

 2011 – 2002من  الفترة

حتى  2003من  في الفترة FAOتوطين البدو في المنطقة الواقعة من راس بناس إلى مرسى علم التابع إلى القومي لمشروع  -

2007 

 2011حتى  2006اف المياه الجوفية في منطقة العوينات في الفترة مشروع استكش -

 2008حتى  2005في الفترة مشروع تقيم مصادر المياه ببعض مناطق شمال سيناء  -

 2014حتى  2007من  ةفي الفترالغربية  بالصحراءتوشكي  -الجوفية في منطقة ابو سمبل المياهتقيم مشروع  -

 2015 حتى 2011من  ةفي الفتر لوادي النيل لظهير الصحراويتنمية ال القوميمشروع ال -

 
 

 
 

Publications االبحاث                                                

سنة  اسم المجلة البلد  م

 النشر

1 
EZZAT KORANY, TAREK AGGOUR, SAYED 

MOSAAD, ALAN KEHEW, ALI SALIM2: 

Hydrogeological impacts of new recharge to Nubia 

sandstone aquifer in Tushka-Abu Simble area, 

Western Desert, Egypt. 

 

Egypt Geologic Society 
of Egypt 

2012 

2 
TAREK AGGOUR, EZZAT KORANY, SAYED 

MOSAAD, ALAN KEHEW: Geological conditions 
and characteristics of the Nubia Sandstone aquifer 
system and their hydrogeological impacts, Tushka 
area, south Western Desert, Egypt. 

Egypt Applied Sciences 2013 

     

     

     

     

Teaching/Research Hours  (األبحاث ساعاتعمل – تعماللتدريس  ساعا – المواد  ) 

 Courses (المواد) عدد  الساعات

 األبحاث

مجموع  الساعات المكتبية الساعات

عاتالسا  

1st Term       

2nd Term Three courses    6 19 
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إشراف–إجتماعات  - ندوات – مؤتمرات  

 سنة المكان )البلد( اسم المؤتمر او الندوة 

    ندوات

    مؤتمرات

    إشراف رسائل
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 انشطة اخرى

)المناقشات 

 المفتوحة(

  

 

المشاركة فى 

االنشطة الريادة 

 الطالبية 

  
 
 

االنشطة المحلية 

و القومية و 

 العالمية

  
 

 

 

 االعمال المتعلقة بتعزيز / تحسين العملية التعليمية :

 

  المشاركة فى تطوير و تحديث اللوائح الدراسية 1

 :  مجعدد البرامج                     أسماء البرا المشاركة فى متابعة تنفيذ خطط تحسين البرامج 2

 شارك المشاركة فى تطوير المعامل 3

 عدد الطالب                     المقررات المستفيد المشاركة فىالتدريب الصيفى 4

  عدد مشروعات التخرج            عدد الطالب المشاركة فى االشراف على مشروع التخرج 5

 عدد الطالب االرشاد االكاديمي لمجموعة من الطالب 6

 شارك ة فى أعمال الكنترول / االمتحاناتالمشارك 7

  المشاركة فى وحدة ضمان الجودة 8

  المراجعة الخارجية بمؤسسات تعليمية أخرى 9

  إن وجد –أخرى  10

 

 


