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 انًؤهالث انؼهًيت

 انتخصص انبهذ انكهيت أصى انجبيؼت صنت انتخرج انذرجت انؼهًيت

 يٕاسد يبئٛتُْذعت  انؼشاق كهٛت انُٓذعت  صبيؼت انًٕصم  2777 انًبجضتير

 لُْذعت س٘ ٔبض انؼشاق كهٛت انُٓذعت صبيؼت انًٕصم 7892 انبكبنىريىس

 

 واالطبريحانرصبئم 

 ػنىاٌ رصبنت انًبجضتير انشهبدة

 حمٛٛى انخشعببث فٙ يؤخز يحطت انضخ نًششٔع س٘ انضضٚشة انشًبنٙ  انًبصغخٛش

 

 انًهبراث وانخبراث

 انًهبرة أو انخبرة ث

 .7895-7892انًغٛم انًبئٙ / يششٔع عذ انًٕصم / ٔصاسة انش٘ ;  يٕلغ ، يُٓذط 7



 .7882-7895 انش٘ :/ ٔصاسة  / يششٔع عذ انًٕصم ت انزسػت انُٓبئٛتنضُ ،رسػت  يُٓذط 2

 .7884-7882يذٚشٚت صساػت ٔس٘ َُٕٖٛ / ٔصاسة انضساػت ٔانش٘ ;  ، يُٓذط 3

  7886-7884ٔانش٘; انضساػت شؼبت انًذنٕالث انًبئٛت / يذٚشٚت س٘ َُٕٖٛ /ٔصاسة ;  يُٓذط 4

 7887; بئٛت / صبيؼت انًٕصميشكض بحٕد انغذٔد ٔانًٕاسد انً;  يُٓذط 5

 7888حفشؽ صضئٙ ; دساعت انًبصغخٛش / ُْذعت يٕاسد يبئٛت / صبيؼت انًٕصم;  6

 2778-2772; يشكض بحٕد انغذٔد ٔانًٕاسد انًبئٛت / صبيؼت انًٕصم ، حذسٚغٙببحذ  7

 

 انؼهًيتفي انًجالث  انبحىث انًنشىرة

 وجهت اننشر انبحىث ث

1 
 .2775فٙ  3/انؼذد73يضهت ُْذعت انشافذٍٚ يضهذ ،    نهٕدٚبٌ انخٙ حصب فٙ انضفت انششلٛت نبحٛشة عذ انًٕصمحمذٚش االٚشاد انًبئٙ 

2 
 .2775فٙ  7/انؼذد72يضهت حكشٚج نهؼهٕو انُٓذعٛت يضهذ ، حمذٚش انغٛح انغطحٙ ٔاالَخبس انشعٕبٙ نٕادٚٙ عٕٚذ٘ ٔكشَٕنذ

3 
 .2779 2انؼذد 76يضهت ُْذعت انشافذٍٚ يضهذ ، ذُٚت انًٕصميكَٕبث انغهغهت انضيُٛت نذسصبث انحشاسة فٙ ي

4 
 .2777يضهت ديشك نهؼهٕو انُٓذعٛت / انًضهذ االٔل  /انخحهٛم انًخؼذد نُٕػٛت انًٛبِ انضٕفٛت نغٓم يخًٕس/ شًبل انؼشاق

َبةبس نهؼهةٕو انُٓذعةٛت انًضهةذ انزةبَٙ يضهةت صبيؼةت اال .حؤرٛش انكزبفت انظبْشٚت نهخشبت ػهٗ حمذو صبٓةت االبةخ ل ححةج يصةذس حُمةٛظ خطةٙ 5

2777.  

 

 انبحىث انًنشىرة في انًؤتًراث 

 انبهذ انبحىث ث

1- 

ٔلبئغ انًؤحًش  ص حٛت انًٛبِ انضٕفٛت ن عخخذايبث انًخخهفت فٙ يُطمت لشِ لٕػ )شًبل ششق يذُٚت انًٕصم(.

 .2779ششٍٚ االٔل ح 29-27انؼهًٙ انذٔس٘ انغبدط نًشكض بحٕد انغذٔد ٔانًٕاسد انًبئٛت 
 انؼشاق

2- 

/انًؤحًش انؼهًٙ انُٓذعٙ  حمٛٛى ص حٛت يٛبِ ٔاد٘ انًش نهش٘ أعفم يششٔع س٘  انضضٚشة انشًبنٙ / شًبل انؼشاق

 انزبَٙ /كهٛت انُٓذعت /صبيؼت انًٕصم .
 انؼشاق

3- 
 خبعغهًٙ انذٔس٘ انٔلبئغ انًؤحًش انؼ / حمذٚش حضى انضشٚبٌ انغطحٙ ألغشاض حصبد انًٛبِ نًُطمت حم ػبطت

 .2779/حششٍٚ االٔل  نًشكض بحٕد انغذٔد ٔانًٕاسد انًبئٛت
 انؼشاق

 

 يقبالث ػهًيت

 انبهذ جهت اننشر ػنىاٌ انكتبة  ث

 انؼشاق يركز بحىث انضذود وانًىارد انًبئيت  2777انُششة انؼهًٛت، انؼذد انزبَٙ –حصبد يٛبِ األيطبس )انضضء األٔل(  7

 انؼشاق يركز بحىث انضذود وانًىارد انًبئيت 2777انُششة انؼهًٛت، انؼذد انزبنذ. –طبس )انضضء انزبَٙ( حصبد يٛبِ األي  2

 انؼشاق يركز بحىث انضذود وانًىارد انًبئيت 2772انُششة انؼهًٛت، انؼذد انخبيظ. –انخغزٚت األصطُبػٛت نهًٛبِ انضٕفٛت   3

 انؼشاق يركز بحىث انضذود وانًىارد انًبئيت 2779انؼذد انؼبشش –َبخت انببَٛكبو عٕبش يٕيببعب  4



 انؼشاق يركز بحىث انضذود وانًىارد انًبئيت 2778،انؼذد انحبد٘ ػشش  انًشبكم انخٙ حغببٓب انخشعببث فٙ انغذٔد ٔانخضاَبث 5

 

 وورط انؼًم اننقبشيت انحهقبث

 ػنىاٌ انحهقت اننقبشيت أو ورشت انؼًم ث

 .77/77/2775لضببٌ انخزبٛج فٙ انًُشآث انٓٛذسٔنٛكٛت نًششٔع عذ انًٕصم بخبسٚخ  7
 .74/72/2776حمٛٛى انخشعببث فٙ انمُبة انشئٛغت نًششٔع س٘ انضضٚشة انشًبنٙ بخبسٚخ / 2
 .7/5/2779ححغٍٛ يضشٖ األَٓبس نهغٛطشة ػهٗ انفٛضبٌ بخبسٚخ  3
 .26/4/2777حصبد يٛبِ األيطبس بخبسٚخ  4
  .2/2777حصبد يٛبِ األيطبس ػهٗ يغخٕٖ انٕدٚبٌ  5
 .28/77/2777انخغزٚت االصطُبػٛت نهًٛبِ انضٕفٛت.  6

  9/4/2773 حطبٛمبث ػبنًٛت نحصبد يٛبِ االيطبس يٍ يصبدس يخؼذدة 7

 2777َبخت انببَٛكبو عٕبش يٕيببعب  9

 79/2/2778انًشبكم انخٙ حغببٓب انخشعببث فٙ انغذٔد ٔانخضاَبث  8

 24/2/2778إداسة انًشبسٚغ انُٓذعٛت /  77

  3/4/2778انٕالغ انحبنٙ نغذ انًٕصم َٔٓش دصهت فٙ يذُٚت انًٕصم / فٙ يشكض بحٕد انغذٔد ٔانًٕاسد انًبئٛت ، 77

 25/3/2778حٓٛئت االسض ٔيؼبنضت انكٕٓف فٙ يذُٚت انًٕصم انمذًٚت لبم إػبدة االػًبس / يشكض انبحٕد  فٙ  72

73  

 

 ذوراث انتذريبيتان

 انتبريخ انبهذ أصى انبرنبيج انتذريبي ث

 7884 انؼشاق  .7884دٔسة ػٍ صٛبَت أصٓضة انش٘ انخٙ ألبيٓب انًشكض انخذسٚبٙ انضساػٙ فٙ َُٕٖٛ  7

 7887/ 37/4-25 انؼشاق صبيؼت انًٕصم.يش انًمبيت فٙ   Windowsدٔسة َظبو  2

 77/77/2772-74 انؼشاق صبيؼت انًٕصم نهفخشة يٍ. دٔسة حؼشٚفٛت ػهٗ االَخشَج انًمبيت فٙ 3

انًشبسكت  ببنذٔسة انخطٕٚشٚت فٙ يضبل طشق انكشف ػٍ انًٛبِ انضٕفٛت انخٙ ألبيخٓب َمببت  4

 .نضٕٛنٕصٍٛٛ / فشع َُٕٖٛ ا
 انؼشاق

  2حًٕص  ٔنغبٚت  24

 2774حششٍٚ االٔل 

 9/5/2779-6 نؼشاقا انًٛبِ انضٕفٛت /يشكض بحٕد انغذٔد ٔانًٕاسد انًبئٛت  5

 8/4/2778-9فٙ  انؼشاق يشكض بحٕد انغذٔد ٔانًٕاسد انًبئٛتإداسة انكٕاسد /  7

 7/2778/ 8 انؼشاق انخهٕد انُفطٙ ٔآربسِ ػهٗ انُظبو انبٛئٙ فٙ انمطبع انصُبػٙ فٙ كهٛت انبٛئت ، 9

 27/2/2778 انؼشاق يؼت انًٕصم ،انخحهٛم انًكبَٙ فٙ َظى انًؼهٕيبث انضغشافٛت ، يشكض انخحغظ انُبئٙ ، صب 8



 77/2/2778 انؼشاق arcgisاعخخ ص شبكت انخصشٚف ٔاألحٕاض ببعخخذاو َظى انًؼهٕيبث انضغشافٛت  77

 24/2/2778  دٔسة يكزفت فٙ بشَبيش االٔحٕكبد  77

 

 أنذراصبث وانًشبريغ االصتشبريت

 انتبريخ او انًشروع تأصى انذراص ث

7 
دساعت ٔالغ اسحفبع انًٛبِ انضٕفٛت فٙ يضًغ انششكت انؼبيت نصُبػت نهذراصت "  ػضى في انفريق انؼهًي

  ."7888آراس  –االعًذة / انًُطمت انشًبنٛت بٛضٙ/ ٔصاسة انصُبػت 

دساعت ححذٚذ يغبس انًٛبِ انضٕفٛت فٙ انًُطمت انًحصٕسة بٍٛ دٚش انًبنح  نهذساعت " ػضى في انفريق انؼهًي 2

 ."2777صذاو /اداسة يششٔع عذ انًٕصم /ٔصاسة انش٘ / آراس ٔيمطغ انُٓش يؤخش عذ 
 

 

 يهبراث انتذريش

 انًرحهت أصى انًبدة انؼهًيت ث

  2774-2772انزبَٛت /كهٛت انُٓذعت /انمغى انًذَٙ  انًشحهت   مختبرات موائع  7

  2775-2774 ُْذعت انغذٔد ٔانًٕاسد انًبئٛت انزبنزت /انًشحهت  هندسة البزل  2

  2774 - 2777 انًشحهت انشابؼت / ُْذعت انغذٔد ٔانًٕاسد انًبئٛت دسة الري الحقلي هن 3

  2777انًشحهت انشابؼت /كهٛت انبٛئت / لغى حمُبث انبٛئت  هندسة الري والبزل  4

 الرسم الهندسي  5
/لغى ُْذعت انُفظ ٔانخكشٚش انًشحهت االٔنٗ /كهٛت ُْذعت انُفظ ٔانخؼذٍٚ 

 ٔانخؼذٍٚ /لغى ُْذعت انًكبيٍ انُفطٛت . /لغى ُْذعت انُفظ

 

 في يجبل انتخصص يهبراث انحبصىة

 أصى اننظبو او انبرنبيج انحبصىبي ث

 7002اوفيس  -7

 GIS  ، ARC GISنظم المعلومات الجغرافية  -2

  water shed modeling systemنظم نمذجة االحواض المائية  -3

 

 انؼضىيت في انًنظًبث واننقبببث

 صى انًنظًت او اننقببتأ ث

 عضو في نقابة المهندسين  

  

 

 انهغبث

 انهغت ث

 انؼشبٛت -7



 االَكهٛضٚت -2

  


