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التدرج الوظيفي
ديسمبر  – 3102األن  :نائب مدير معهد بحوث النيل  -المركز القوومي لبحووث الميواه -وزارة
الموارد المائية والرى
إبريل  -2012ديسممبر  : 3102أممي اما معهمد بحموث النيمل  -المركوز القوومي لبحووث الميواه-
وزارة الموارد المائية والرى
مممايو  -3100إبريممل  :2012نائممب مممدير معهممد بحمموث التغيممرات المناةيممة رأاارهمما البي يممة ال م
الموارد المائية  -المركز القومي لبحوث المياه
فبراير  -3112ممايو  : 3100أسمتا رأممي اما معهمد بحموث النيمل – المركوز القوومي لبحووث
المياه  -وزارة الموارد المائية والرى
سممبتمبر  – 3113فبرايممر  : 3112أسممتا با مما مسممااد ورئوويس وحوودة المسوواحة الهيدروجرافيووة
وإنتاج الخرائط – معهد بحوث النيل  -المركز القومي لبحوث المياه
فبراير – 0222سبتمبر  : 3113با ا ورئيس وحدة المساحة الهيدروجرافية وإنتواج الخورائط –
معهد بحوث النيل -المركز القومي لبحوث المياه
يوليو  – 0221فبراير  : 0222با ا ورئيس قسم إدارة البيانات بوحدة المساحة الهيدروجرافية
وإنتاج الخرائط – معهد بحوث النيل -المركز القومي لبحوث المياه
مممممايو  -0221يوليممممو : 0221با مممما مسممممااد ورئوووويس قسووووم إدارة البيانووووات بوحوووودة المسوووواحة
الهيدروجرافية وانتاج الخرائط ومهنودس مقابول لالستروارى الكنودى فوى
مرورو حمايوة وتنميووة نهور النيوول (الجوز) الصوانى) بمصوور والمموول موون
الحكومتين المصرية والكندية فى الفتورة مون  1668حتوى عوا – 1663
معهد بحوث النيل – المركز القومي لبحوث المياه
أكتوبر  – 0220مايو  :0221مهندس بقسم هندسوة االنهوار ومهنودس مقابول لالستروارى الكنودى
فى مررو حماية وتنمية نهر النيل (الجز) الصانى) بمصر والممول مون
الحكومتين المصرية والكندية فى الفتورة مون  1668حتوى عوا – 1663
معهد بحوث النيل – المركز القومي لبحوث المياه
أغسطس  – 0292اكتوبر : 0220الحصول على درجة الماجستير مون جامعوة بروكسول الحورة
فى بلجيكا
يوليو  -0299اغسطس : 0292مهندس بقسم هندسة االنهار ومهندس مقابل لالسترارى الكندى
فى مررو حماية وتنمية نهر النيل بمصر (الجز) االول) والممول مون
الحكومة المصرية والحكومة الكنديوة فوى الفتورة مون – 1668 – 1622
معهد بحوث النيل – المركز القومى لبحوث المياه
يوليو-0291يوليو : 0299مهندس بمعهد بحوث النيل – المركز القومي لبحوث الميواه – وزارة
الموارد المائية والرى
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اضوية اللجان العلمية رالمشرراات القومية
 .1عضو لجنة المركلة إلصدار كتاب "هيدروليكية النيل الررقى" من خالل الرعبة القوميوة
المصرية للهيدرولوجيا.
 .8نائب رئيس المجموعة العربية لدراسة تأثير التغيرات المناخيوة علوى المووارد المائيوة فوى
الوطن العربى تحت مظلة هيئة األمم المتحدة منذ منذ عا  8011وحتى اآلن.
 .2عضووو اللجنووة المرووكلة بووين وزارة الكهرب وا) والطاقووة المتجووددة ووزارة الموووارد المائيووة
والرى لدراسة تأثير سد النهضوة األثيووبى علوى الطاقوة المولودة مون السود العوالى والتوأثير
المحتمل على محطات التوليد الحرارية المقامة على نهر النيل وفروعه بالقرار الووزارى
لوزارة الكهربا) رقم  29لسنة .8014
 .4عضووو الهيكوول اإلدارى لمروورو إدارة الطمووى ببحيوورة ناصوورتحت مظلووة مبووادرة حووو
النيل بالقرار الوزارى رقم  128لسنة  8011والقرار الوزارى رقم  411لسنة .8006
 .2مسوواعد موودير المروورو القووومى لتوووفير الميوواه وتحسووين نوعيتهووا  NAWQAMبقوورار
رئيس المركز القومى لبحوث المياه رقم  42بتاريخ  2أغسطس 8004
 .9عضوو الفريو المصورى فوى مرورو  FRIEND NILE Phase I & IIالوذى يضوم
دول حو النيل لدراسة الترسيب فى حوو النيول تحوت مظلوة اليونسوكو والمموول مون
الحكومة البلجيكية حيث يتم استخدا النماذج الرياضية للتنبو بحركوة الميواه و الطموي فوي
االنهار الواقعة فى دول حو النيل من عا  2002حتى .2012
 .3عضو اللجنة العلمية لتقييم الدراسوات الخاصوة ببحيورة السود العوالى بقورار رئويس المركوز
رقم  813بتاريخ .8002/2/20
 .2عضو اللجنة الفنية لمررو إنرا) خرائط حديصة لنهر النيل وفرعية بقرار رئيس المركوز
القومى لبحوث المياة رقم  121بتاريخ .8008/8/89
 .6عضو اللجنة الفنية المركلة لدراسة اإلطما) أما مأخذ قناة محطة الرفع بتوشكى بالتعاون
بين معهد بحوث النيل وكليوة الهندسوة  -جامعوة القواهرة وذلو مون عوا  1662حتوى عوا
.8001
 .10عضو اللجنة العلمية للم تمر الدولى (الترسيب باألنهوار) الوذع عقود بالقواهرة فوي نووفمبر
 8001بقرار رئيس المركز رقم 1بتاريخ 8001/1/1
 .11عضو اللجنة التنظيمية للم تمر الدولى " واجهات األنهار" الذع نظمه معهد بحوث النيل
– القاهرة – سبتمبر 1664 -
 .18عضو اللجنة التنظيمية للم تمر الدولي " حماية وتطووير نهور النيول واألنهوار الرئيسوية "
القواهرة – فبرايور  1668والوذع نظموه مرورو حمايوة وتطووير نهور النيول والمموول مون
هيئة المعونة الكندية والحكومة المصرية.
اضوية الجمعيات رالنقابات
.1
.8
.2
.4

عضو الجمعية المصرية لمهندسي الرى – القاهرة – جمهورية مصر العربية
عضو جمعية االسترعار عن بعد – القاهرة – جمهورية مصر العربية
عضو نقابة المهندسين المصرية قسم الهندسة المدنية رقم11/221
عضو المجلس العربى للمياه
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الدررات التدريبية
دورة تدريبية فى مجال )(Science Leadership- Building on your Strengths
.1
فى الفترة من  82-12سبتمبر  – 8002القاهرة.
دورة تدريبيووة فووى مجووال (Science Leadership-Enhancing Management
.8
) killsفى الفترة من  82-14فبراير  – 8002القاهرة.
دورة تدريبيووة فووى مجووال ) (Science Leadershipفووى الفتوورة موون  88-12سووبتمبر
.2
 – 8004القاهرة.
دورة تدريبية فى مجال برنامج الكمبيوترالخاص بأعمال الرفع المساحى وإنتاج الخرائط
.4
 (QINSY) Online + Mapping and Route Designفوى الفتورة مون 11-2
ديسمبر  -8002القاهرة.
دورة تدريبية فى مقدمة نظم المعلومات الجغرافية) ( Introduction to Arc Infoفوى
.2
الفترة من  89-88يوليو  – 8001معهد بحوث النظم البيئية  ESRIبالقاهرة
دورة تدريبية فى مجال نظم المعلومات الجغرافية (Working with Arc View
.9
) Spatial Analystفوى الفتورة مون  12-19يوليوو  – 8001معهود أبحواث الونظم البيئيوة
) (ESRIبالقاهرة
دورة تدريبية فى مجال االسترعار عن بعد (Fundamentals and Advancing of
.3
) ERDAS IMAGINEفى الفترة من  18-2يوليو  - 8001القاهرة
دورة تدريبية فى مجال نظم المعلومات الجغرافية )(Introduction to Arc View
.2
فى الفترة من  2-1يوليو  8001معهد أبحاث النظم البيئية ( )ESRIالقاهرة
دورة تدريبية فى مجال االنرا)ات ” “Sap 90فى الفتورة مون  86-13أكتووبر  1662فوى
.6
مركز تدريب وزارة االشغال العامة والموارد المائية بالقاهرة0
 .10دورة تدريبية فى مجال "ضبط الجودة واصالح المنروتت" فوى الفتورة مون  82اكتووبر الوى 9
نوفمبر  1663فى مركز تدريب وزارة االشغال العامة والموارد المائية بالقاهرة0
 .11دوره تدريبيوه فوى مجووال " الكوودات والمواصووفات القياسوية للخرسوانة" فووى القتوره موون 19-2
يوليو  1663فى مركز التدريب وزارة االشغال العامة والموارد المائية بالقاهرة.
 .18دورة تدريبية فى مجال "إدارة البيانات الهيدروجرافيوة وخورائط نظوم المعلوموات الجغرافيوة"
فى الفترة من يونيوه  1662الوى إبريول  1669فوى معهود بحووث النيول مون خوالل مرورو
حماية وتنمية نهر النيل – الجز) الصانى – بالقاهرة وبمونتريال كندا
 .12دورة تدريبيوة فوى مجوال وميكانيكوا التربوة وإتووزان الميوول – موايو – 1662فوى معهود بحوووث
االنرا)ات – المركز القومى لبحوث المياه – القاهرة0
 .14دورة تدريبيوة فوى مجووال تصوميم المنروتت الخرسووانية باسوتخدا الكوود المصوورى الجديود" فووى
الفترة من  82-2سبتمبر  – 1668نقابة المهندسين – القاهرة0
 .12دورة تدريبيووة ف وى مجووال الكمبيوووتر فووى الفتوورة موون  12-2يوليووو  1622موون خووالل برنووامج
التدريب وتنمية المهارات البررية – مركز البحوث المائية – القاهرة
 .19دورة تدريبيوة فوى مجوال الكمبيووتر ” “ FORTRAN 77 Language & Trainingفوى
الفتووورة مووون  2موووارس الوووى  18ابريووول  1623فوووى مركوووز االهووورا للكمبيووووتر واالدارة –
القاهرة0
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المها العلمية بالخارج
.1
.8
.2
.4
.2
.9
.3
.2
.6
.10
.11
.18
.12
.14
.12
.19
.13

.12

المروواركة كمحاضوور فووي دورة تدريبيووة فووي جامعووة بروكسوول الحوورة ببلجيكووا تحووت عنوووان
"اإلطار العا لإلدارة المتكاملة للمياه" في الفترة من  12-2مايو 8013
المراركة في ورشة عمل فوي بيوروت تحوت عنووان "األدوات الخاصوة بواإلدارة المتكاملوة
لمصادر المياه" خالل الفترة من  84-88مارس 8019
المنتدى العالمى السابع للمياه -8012 -كوريا الجنوبية –  13-18إبريل
إجتماعات وورش عمل من خالل هيئة األموم المتحودة فوى كول مون لبنوان-مصور –األردن
لدراسة تأثير التغيورات المناخيوة علوى المووارد المائيوة فوى الووطن العربوى أعووا -8011
8012 -8014-8012
رحوالت علميوة لدراسوة اإلطموا) فوى بحيورة السود العوالى داخول الحودود السوودانية أعوووا
2012_2010_2003_1998_1988
رحلووة علميووة لدراسووة إدارة أحوووا األنهووار  – 2010الهنوود – 17- 7مووارس 2010
راجاثان  -الهند – حضرها مجموعة دول حو النيل الررقى مصر والسودان وإثيوبيا.
الم و تمر الوودولى لىراضووى المرتفعووة  -8009جامعووة ميكيلووى –  82-16سووبتمبر -8009
ميكيلى – إثيوبيا0
الم تمر الدولى التاسع لترسيبات األنهار  81-12أكتوبر  -8004يرانج –الصين )بحث(
المووو تمر السوووادس لجمعيوووة التعووودين الهنديوووة والمووو تمر الووودولى إلدارة مصوووادر األر -
شيموجا -كارناتكا -الهند 20-82 -يناير 8004
الم تمر الدولى عن " اإلدارة المتكاملة لموارد المياه من أجل التنمية المتواصلة" نيودلهى
– الهند  81-16ديسمبر 8000
الم تمر االقليمى اآلفروأسيوى العاشر فى الرى والصرف عن " اإلدارة والتنمية للموارد
المائية والطبيعية لإلستخدا المتواصل" بالى – إندونسيا  84-16يوليو 1662
الندوة العلمية للعلما) الربان عن اإلدارة والتنمية المتواصلة للموارد المائية والطبيعية فوى
بالى – إندونسيا  82يوليو 1662
ورشة العمل الدولية عن " إستخدا المياه المالحة ومياه الصرف المعالجة فى الرى" بوالى
– إندونسيا  84-82يوليو 1662
االجتما التنفيذى الدولى رقم  46لمجلس ادارة الهيئوة الدوليوة للورى والصورف – بوالى –
إندونسيا  84يوليو 1662
الم و تمر الكنوودى رقووم  46عوون " المسوواحة الهيدروجرافيووة" هاليفوواكس – كنوودا  2-2يونيووو
1662
الحصووول علووى درجووة الماجسووتير-جامعووة بروكسوول الحوورة -بلجيكووا (أغسووطس – 1626
سبتمبر )1661
ورش عموول لدراسووة اإلطمووا) فووى البحيوورات والتعوواون بووين دول حووو النيوول موون خووالل
مررو  FRIEND NILE -Phase Iالتابع لمنظمة اليونسكو فى الدول اآلتية-:
 10-3يوليو 8002
 مصر – األسكندرية
 4-1ديسمبر 8002
 تنزانيا – دار السال
 12-18يوليو8004
 مصر -اآلسكندرية
 86-89نوفمبر 8004
 كينيا – نيروبى
 82-80يوليو 8002
 السودان –الخرطو
 12-18نوفمبر 8002
 مصر -شر الريخ
ورش عموول لدراسووة اإلطمووا) فووى البحيوورات والتعوواون بووين دول حووو النيوول موون خووالل
مررو  FRIEND NILE -Phase IIالتابع لمنظمة اليونسكو فى الدول اآلتية-:
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 82- 16سبتمبر 8009

 10-9نوفمبر 8003
 20يناير –  4فبراير 8006
 9-8نوفمبر 8006
 82-88مايو 8011

التقارير الفنية
 .1مراجعة جميع دراسات معهد بحوث النيل من عا  8018حتى اآلن.
 .8مراجعة جميع دراسات معهد بحوث التغيورات المناخيوة وأثارهوا البيئيوة مون موايو 2011
حتى فبراير 2012
 .2مراجعة جميع دراسات معهد بحوث النيل من عا  8006حتى مايو 8011
 .4دراسة مأخذ محطه مياه قرية الريخ عتمان بالحوامديه – الجيزه -فبراير 8009
 .2دراسة تطوير المنطقة المواجهة للكتلة السكنية بالمعصرة – مارس 8009
 .9دراسة التعديات وخطوط التهذيب بمنطقة أبو النمرس بمحافظة الجيزة يونيو ()8002
 .3دراسة إنرا) مأخذ مياه رى دندرة بمحافظة قنا بإستخدا نموذج رياضى إبريل ()8002
 .2دراسة تعدية كابالت أسفل مجرى نهر النيل بمنطقة السبتية -يناير 8004
 .6دراسة مأخذ محطة مياه كفر طرخان-مركز الصف بالجيزة -ديسمبر ()8002
 .10دراسة واجهة أر السيد/أكمل أحمد رشدى قرطا -أبو النمرس -ديسمبر ()8002
 .11دراسة حركة اإلطما) ونوعية المياه فى بحيرة السد العالى 8002 -
 .18دراسة ظاهرة اإلطما) بين كوبرى قصر النيل وكوبرى  12مايو( البور الغربوى ) بطوول
 1920متر -ديسمبر ()8008
 .12دراسووة إنرووا) مأخووذ محطووة ميوواه الروورب بمنطقووة الروووب الغربووي بالبدرشووين  -أكتوووبر
()8008
 .14تطووير كوورنيا النيول بواجهووة القواهرة مون كووبرى قصوور النيول حتوى كووبرى  12مووايو
)البر الررقى ) بطول  1200متر -سبتمبر ()8008
 .12دراسة ظاهرة اإلطما) عند مأخذ محطة مياه رو الفرج بالقاهرة  -مايو ()8008
 .19المساحة الهيدروجرافية والطبوغرافيه لعدد  20موقع بطول مجرى نهر النيل فى الحبس
الرابع من خلف قناطر أسيوط وحتى أما قناطر الدلتا  -مارس ()8008
 .13دراسة مأخذ محطة مياه مصنع الورق ببنى سويف  -أغسطس ()8001
 .12دراسة مأخذ محطة مياه الررب لمدينة مغاغه  -أغسطس ()8001
 .16دراسة تعدية كابل تليفونات أسوفل قوا النيول أموا قريوة الترامسوة بمحافظوة قنوا  -نووفمبر
()8000
 .80دراسووة االختناقووات المالحيووة بمجوورى نهوور النيوول بموقووع أبوووعزيز شوومال مدينووه المنيووا
()8000
 .81دراسو ة االختناقووات المالحيووة بمجوورى نهوور النيوول بموقووع الروويخ حسوون شوومال مدينووه المنيووا
()8000
 .88دراسة االختناقات المالحية بمجرى نهر النيل بموقع الواسوطى شومال مدينوة بنوى سوويف
()8000
 .82دراسووة االختناقووات المالحيووة بمجوورى نهوور النيوول بموقووع الروويخ قطووب جنوووب مدينووة بنووى
سويف ()8000
 .84مرووورو تطوووو ير فووور رشووويد مالحيوووا "الجوووز) الصوووانى" أعموووال الرفوووع الطبووووغرافى
والهيدروجرافى وانتاج الخرائط مون أموا كووبرى كفور الزيوات حتوى أموا قنواطر ادفينوا"
(.)8000
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 .82مررو تطوير فور رشويد مالحيوا "الجوز)األول" أعموال الرفوع المسواحى الطبووغرافى
والهيوودروجرافى وانتوواج الخوورائط موون خلووف قنوواطر الوودلتا فوور رشوويد حتووى كوووبرى كفوور
الزيات  -ديسمبر( )1662
 .89دراسة االطما) فى بحيرة السد العالى – تقرير السودان لعا ( )1662
 .83دراسووة ظوواهرة االطمووا) بنهوور النيوول امووا مبنووى المركووز القووومى لبحوووث الميوواه -وزارة
االشغال العامة والموارد المائية  -أغسطس ( )1669
 .82دراسة ظاهرة االط ما) بنهور النيول اموا مبنوى وزارة االشوغال العاموة والمووارد المائيوة -
يوليه ( )1669
 .86الدراسوة الهيدرولوجيوة والهيدروجرافيوة والهيدروليكيوة لكووبرى أسويوط علوى نهور النيول
()1664
 .20الدراسة الهيدرولوجية والهيدروجرافية والهيدروليكية لمأخذ محطة ميواه مدينوه أرمنوت -
إبريل ( )1664
 .21الدراسة الهيدرولوجية والهيدروليكية لكوبرى أألقصر على نهر النيل  -مارس ()1664
 .28الدراسوه الهيدرولوجيوة والهيدروجرافيوة والهيدروليكيوة للموقوع المقتورح لكووبرى أسوووان
على نهر النيل  -سبتمبر ( )1662
 .22الدراسوووة الهيدرولوجيوووة والهيدروجرافيوووة والهيدروليكيوووة لمأخوووذ محطوووه ميووواه طهطوووا -
يناير()1664
 .24دراسووة إتووزان الجسوور الغربووى لنهوور النيوول بواجهووات مصووانع شووركة السووكر والتقطيوور
المصرية الحوامديه  -يوليو( )1668
 .22الدراسة الهيدرولوجيه والهيدروجرافية والهيدروليكية لمحطة مياه الرورب الجديودة بكوو
امبو على نهر النيل  -يناير ( )1626
 .29دراسة االطما) فى بحيرة السد العالى – تقرير السودان لعا ( )1622
 .23الدراسوة الهيدرولوجيووه والهيدروجرافيووة والهيدروليكيووة لمحطوة ميوواه مدينووة ادفووو الجديوودة
على نهر النيل  -نوفمبر ( )1622
 .22دراسة أعمال وحماية منطقة كوبرى السك الحديدية الجديدة على مجرى النيل بمحافظوة
قنا  -يوليو ( )1622
مجال التدريس
 .1يقو الباحث باعداد المادة العلمية والتدريس فى الدورة التدريبية " إدارة أحوا األنهار"
منووذ عووا  8009وحووت اآلن والتووى تعقوود سوونويا فووى معهوود بحوووث الهيوودروليكا ويحضوورها
مهندسون من دول حو النيل
 .8قا الباحث باعداد المادة العلمية والتدريس للدورة التدريبية " استخدا نظم الرصد الكونية
ونظوا المعلومووات الجغرافيوة واالسترووعار عون بعوود فووى تخطويط وتنميووة المووارد المائيووة" فووى
الفترة من  12-1ابريل  8000وهى ممولوة مون البنو االسوالمى للتنميوة وحضورها مهندسوين
من الدول العربية
 .2قا الباحث باعداد المادة العلميوة والتودريس للودورة التدريبيوة "اإلدارة المتكاملوة ألحووا
األنهووار" فووى الفتوورة موون ديسوومبر  8001إلووى إبريوول  8008وهووى ممولووة موون دولووة النوورويج
وحضرها مهندسين من الدول االفريقية والعربية0
 .4يقووو الباحووث بالتوودريس فووى الوودورة التدريبيووة "السوودود " التابعووة لمركووز التوودريب التووابع
لوزارة الموارد المائية والرى والتى تدرس سنويا بمركز التدريب بإسنا من  1663حتى اآلن
فى مجال  :النماذج الرياضية األحادية االتجاه لحول مرواكل الترسويب فوى الخزانوات والنمواذج
الرياضية الصنائية األتجاه لحل مراكل الترسيب فى الخزانات.
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الكتب
 -1كتاب "إدارة وتنمية األنهار الرئيسية"
تم طبع هذا الكتاب بتمويل من هيئة المعونة الكندية للتنمية الدولية
الترقيم الدولى ()ISBN 0 19 563470 5
طبع فى كالكتا مطبعة جامعة اكسفورد-دلهى-بومباى-مادراس 1669
 -8كتاب "نهر النيل"
تم طبع الكتاب من خالل دور النا العالمية Springer
الترقيم الدولى ISBN 978-3-319-59086-8
(eBook) ISBN 978-3-319-59088-2
DOI 10.1007/978-3-319-59088-2
االشراف ال الرسائل العلمية
 .1أشرف الباحث على رسالة ماجستير – كلية الهندسة – جامعة القاهرة –
تحت عنوان "المعادالت المميزة لتوليد الطاقة الكهربائية من المحطات الهيدروليكية الرئيسية
الطالبة  /نادية محمد عبد السال
فى مصر" باسم
 :أغسطس 1666
تاريخ القيد
 :أكتوبر 8000
تاريخ التسجيل
تاريخ الحصول على الدرجة  :سبتمبر 8008
 :أ0د /هانى محمد أمين الغزالى
لجنة االشراف
 :د /طارق محمد عبد العزيز
 .8أشرف الباحث على رسالة ماجستير – معهد البيئة – جامعة عين شمس –
تحت عنوان " دراسة األثار البيئية للتغيرات المورفولوجيوة لنهور النيول بمنطقوة قصور النيول "
الطالب  /محمد السيد محمد عبد النبى
باسم
 :أكتوبر 8004
تاريخ القيد
تاريخ الحصول على الدرجة  :أغسطس 8009
 :أ0د /إيمان محمود العزيزى
لجنة االشراف
 :د /طارق محمد عبد العزيز
 :د /نهى سمير دنيا
 .2أشرف الباحث على رسالة ماجستير – كلية الهندسة – جامعة الزقازي –
تحت عنوان "تقييم مرروعات الموارد المائية – منطقة الدراسة بحيرة ناصر"
الطالب  /إسماعيل فتحى إسماعيل مصطفى النفرى
باسم
 :أكتوبر 8009
تاريخ القيد
تاريخ الحصول على الدرجة  :مارس 8010
 :أ0د /عبد العظيم محمد نجم
لجنة االشراف
:أ.د /طارق محمد عبد العزيز
 .1أشرف الباحث على رسالة ماجستير – كلية الهندسة – جامعة الزقازي –
تحت عنوان "دراسة اآلثار البيئية للتغيرات المورفولوجية لنهر النيل"
الطالبة  /وسا يوسف محمد محروس
باسم
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 :أكتوبر 8003
تاريخ القيد
تاريخ الحصول على الدرجة  :أغسطس 8011
 :أ0د /عبد العظيم محمد نجم
لجنة االشراف
:أ .د /طارق محمد عبد العزيز
:أ.د/محمد نجيب سالم
الجوائز العلمية
 .1جائزة وزارة الموارد المائية والرى (أفضول بحوث فوى مجوال اإلسوتخدا األمصول لمنروتت
السدود الكبرى المستخدمة فى توزيع المياه (جائزة بإسم األسوتاذ الودكتور /عبود العظويم أبوو
العطا ) لعا  3111وحصل الباحث بموجبها علوى شوهادة تقودير مون وزارة المووارد المائيوة
والورى للمسوواهمة المخلصووة فووى مجووال تنميووة واسووتخدا الموووارد المائيووة ومرووروعات الوورى
والصرف والحفاظ على البيئة والمقدمة من وزير الموارد المائيوة والورى (أ0د /محموود أبوو
زيد)0
 .8جووائزة وزارة الموووارد المائيووة والوورى ( أفضوول بحووث فووى مجووال هيدروليكيووة األنهووار
والمنرتت المائية (جائزة بإسم المرحو األستاذ الدكتور /محمد جاسر) لعا  3116وحصل
الباحث بموجبها على شهادة تقدير من وزارة الموارد المائية والرى للمساهمة المخلصة فوى
مجووال تنميووة واسووتخدا الموووارد المائيووة ومرووروعات الوورى والصوورف والحفوواظ علووى البيئووة
والمقدمة من وزير الموارد المائية والرى (أ0د /محمود أبو زيد)0
 .2جائزة وزارة الموارد المائية والرى (أفضول بحوث فوى مجوال اإلسوتخدا األمصول لمنروتت
السدود الكبرى المستخدمة فى توزيع المياة (جائزة بإسم المرحو المهنودس  /إبوراهيم زكوى
قناوى ) لعا  3116وحصل الباحث بموجبها على شوهادة تقودير مون وزارة المووارد المائيوة
والرى للمسواهمة فوى مجوال تنميوة واسوتخدا المووارد المائيوة ومروروعات الورى والصورف
والحفاظ على البيئة والمقدمة من وزير الموارد المائية والرى (أ0د /محمود أبو زيد)0
 .4جائزة وزارة الموارد المائية والرى (أفضل بحث فى مجال تنمية موارد المياه بإسوتخدا
مرروعات التحكم (جوائزة بإسوم األسوتاذ الودكتور /عبود القووى أحمود) لعما  3115وحصول
الباحث بموجبها على شهادة تقدير من وزارة الموارد المائية والرى للمساهمة المخلصة فوى
مجووال تنميووة واسووتخدا الموووارد المائيووة ومرووروعات الوورى والصوورف والحفوواظ علووى البيئووة
والمقدمة من وزير الموارد المائية والرى (أ0د /محمود أبو زيد)0
 .2جائزة وزارة الموارد المائية والرى (أفضل بحث فى مجال المساحة (جائزة بإسوم األسوتاذ
الدكتور /عمرو عبد الرحمن ) لعما  3115وحصول الباحوث بموجبهوا علوى شوهادة تقودير مون
وزارة الموارد المائية والرى للمساهمة المخلصوة فوى مجوال تنميوة واسوتخدا المووارد المائيوة
ومرروعات الرى والصرف والحفاظ على البيئة والمقدمة مون وزيور المووارد المائيوة والورى
(أ0د /محمود أبو زيد).
 .9جوووائزة وزارة المووووارد المائيوووة والووورى ( أفضووول بحوووث فوووى مجوووال هيدروليكيوووة األنهوووار
والمنرتت المائية (جائزة بإسم المرحو األستاذ الودكتور /محمود جاسور) لعما  3110وحصول
الباحث بموجبها على شهادة تقدير من وزارة الموارد المائيوة والورى للمسواهمة المخلصوة فوى
مجووال تنميووة واسووتخدا الموووارد المائيووة ومرووروعات الوورى والصوورف والحفوواظ علووى البيئووة
والمقدمة من وزير الموارد المائية والرى (أ0د /محمود أبو زيد)0
 .3جائزة وزارة الدولة لرئون البحث العلمى (أكاديمية البحث العلموى والتكنولوجيوا) االسوتاذ
الوودكتور  /إبووراهيم األسوويوطى فووى مجووال تنميووة الموووارد المائيووة لعمما  3111لمووا إتسوومت بووه
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االعمال واالبحاث باالصالة العلمية والمقدمة من رئيس االكاديمية (أ0د/0محمد يسرى محمود
مرسى)
 .2جائزة وزارة الموارد المائية والرى ( أفضل رسالة دكتوراه من الجامعات المصرية) فى
مجال الرى (جائزة السيد المهندس /مصطفى القاضى) لعا  1998وحصول الباحوث بموجبهوا
علووى شووهادة تقوودير موون وزارة الموووارد المائيووة والوورى للمسوواهمة المخلصووة فووى مجووال تنميووة
واستخدا الموارد المائية ومرروعات الرى والصرف والحفاظ على البيئة المقدمة مون وزيور
الموارد المائية والرى (أ0د /محمود أبو زيد)0
شهادات التقدير
 .1حاصوول علووى شووهادة تقوودير للمسوواهمة المتميووزة فووى اعمووال اللجنووة العلميووة للمو تمر الوودولى
الصامن فى ترسيبات االنهار الذى عقد بالقاهرة فى الفترة من  2-2نوفمبر  8001والمقدمة من
وزير الموارد المائية والرى ) أ.د /محمود أبو زيد(
 .3شهادة تقدير مون وزارة االشوغال العاموة والمووارد المائيوة للمسواهمة المخلصوة فوى مجوال
تنمية واستخدا الموارد المائية ومرروعات الرى والصرف والحفاظ علوى البيئوة عوا 1662
والمقدمة من وزير االشغال العامة والموارد المائية (د/ 0محمد عبد الهادى راضى)0
 .2شهادة تقدير من وزارة االشغال العامة والموارد المائية تقديرا للمجهود الممتاز الذى قوا
بووه الباحووث تجوواه مروورو حمايووة وتنميووة نهوور النيوول بمصوور والممووول موون الحكومووة المصوورية
والحكومة الكندية عا  1668وهذه الرهادة مقدمة من وزير االشغال العاموة والمووارد المائيوة
(  /عصا راضى)
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