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 لبيانات الشخصية :ا  -1

 محمد عبد العزيز أحمد عبد الغفار  : االسم                 
 جامعة حلوان . ،كلية اآلداب ،ونظم المعلومات الجغرافية بقسم الجغرافيا دكتور:  الوظيفة الحالية    

 21/7/2171تاريخ الميالد          :  
 mabdelaziz26@yahoo.com  :   البريد االليكتروني  

 72216027302 -72113067572 – 37144173  رقم التليفون          :
 

 : المؤهالت الدراسية  -2

 بتقدير م،1777/عامحلوان/ جامعة (والمساحة خرائطال)شعبة قسم الجغرافيا :ليسانس اآلداب -2
 دا .ججيد :معا

 . م1772 /عامحلوان جامعةكلية اآلداب/ /قسم الجغرافيا ر :الماجستي تمهيدي -1
 ممتاز . بتقدير عام : م ،1777 /عام/ كلية اآلداب/جامعة حلوانقسم الجغرافيا الماجستير :  -3

 جيومورفولوجية أحواض التصريف بين وادي اللقيطة ووادي القرية)الماجستير: رسالة عنوان *
 .  (في الحافة الغربية لجبال البحر األحمر ، مصر

مع  لشرف األولى ،امرتبة ب م ،1723 /عامكلية اآلداب/جامعة حلوان /قسم الجغرافيا كتوراه :دال -4
 التوصية بطبع الرسالة على نفقة الجامعة والتبادل مع الجامعات المصرية.

 بين واديي الجرفية والجالوية شرقي نهر النيل المراوح الفيضية : بعنوان رسالة الداكتوراه*
 ()دراسة جيومورفولوجية

 
 : التدرج الوظيفي  -3

 . م1770 -م1771من -/ كلية اآلداب/جامعة حلوانالجغرافيا مبقس عيدم   -2
  . م1723 -م1770من / كلية اآلداب/جامعة حلوانالجغرافيا مبقس مدرسا مساعدا   -1

 .إلى اآلن  م1723من -/ كلية اآلداب/جامعة حلوانالجغرافيا مبقسمدرسا    -3
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 : األنشطة العلمية   -4
 م حتى تاريخه . 1772مصرية من عضو بالجمعية الجغرافية ال  -2

 الجمعية الجغرافية المصرية حتى تاريخه.( EGGعضو بالمجموعة الجيومورفولوجية المصرية) -1

 م حتى تاريخه . 1726من  البشرية الموارد وتنميةبالمنظمة العربية للتدريب عضو  -3

 . هحتى تاريخ جامعة حلوان – بمركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريسمعتمد  مدرب -4
 الجامعى العام عنعضو بمجلس قسم الجغرافيا ونظم المعلومات الجغرافية ،كلية اآلداب جامعة حلوان  -6

 .1726/1725 ،م1723/1724

 .1725 اكتوبرحتى جامعة حلوان  –ضمان الجودة واالعتماد بكلية اآلداب  وحدة نائب مدير -5

 تاريخه . ىحتالجودة ،كلية اآلداب جامعة حلوان  ضمان بوحدةعضو تنفيذى   -7

"التطوير المستمر والتأهيل لالعتماد " داخل كلية  (CIQAP)المنسق العام لوحدة إدارة مشروعات التطوير  -0
 .1725 اكتوبر حتى 1727 /3/1جامعة حلوان بتاريخ  -اآلداب

جامعة حلوان"  بموافقة مجلس قسم  -المنسق العام لقسم الجغرافيا بوحدة ضمان الجودة " كلية اآلداب -1
 . 0/22/1727( بتاريخ 266غرافيا  رقم )الج

جامعة حلوان". بموافقة مجلس  -عضو فريق التخطيط االستراتيجي بوحدة ضمان الجودة " كلية اآلداب -27
 .تاريخه حتى 1727/ 7/ 0( بتاريخ 205الكلية  رقم )  

حتى  حلوان"جامعة  -عضو فريق المراجعة الداخلية والدعم الفني بوحدة ضمان الجودة " كلية اآلداب  -22
 .األن

            جامعة حلوان" بموافقة مجلس الكلية -عضو اللجنة العليا إلدارة األزمات والكوارث كلية اآلداب -21
 .1725 اكتوبرحتى  22/1727/ 16( بتاريخ  201رقم) 

 . 1724/1726  الجامعىعضو لجنة العالقات الثقافية بالكلية للعام  -23

للعام الدراسى  ،للفرقة األولى قسم الجغرافيا  -الدراسة الميدانية عضو لجنة امتحانات الشفهى لمادة  -24
1724 /1726  ،1726/1725  

" قسم  وشعبة بيئة  للفرقة الرابعة " شعبة عامة -عضو لجنة امتحانات الشفهى لمادة مشروع التخرج  -26
 .  1726/ 1724الجغرافيا (  للعام الدراسى 

 المعلومات ونظم الخرائطللفرقة الرابعة " شعبة  -التخرج عضو لجنة امتحانات الشفهى لمادة مشروع -25
 .  1725/ 1726" قسم الجغرافيا (  للعام الدراسى  الجغرافية 
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 : الدورات التدريبية -5

 : الجغرافية المعلوماتونظم الدورات التدريبية التي تتعلق بالعملية التعليمية أوال: 
لخرائط الجيومورفولوجية باستخدام النظام التكاملي لنظم المعلومات الجغرافية والصور إنتاج ا" بعنوان  دورة -2

  26/5/1776-22في الفترة من  "  الفضائية

 بالهيئة القومية لالستشعار عن بعد وعلوم الفضاء  "Advanced GIS   (GIS1- GIS2) دورة  "  -1  
 . 1/7/1771-6في الفترة من  

 جامعة حلوان . –مدربين معتمدين لتدريب أعضاء هيئة التدريس بمركز تنمية القدرات  ( إعداد totدورة ) -3
 . 4/6/1775-1"مهارات االتصال " في الفترة من  بعنوان دورة  -4   

 . 0/6/1777-5" استخدام التكنولوجيا فى التدريس" في الفترة من  بعنوان دورة -6   
 .7/6/1770-5العملية التدريسية " في الفترة من  " معايير الجودة فىبعنوان دورة   -5   
 .23/6/1770-22" نظم االمتحانات وتقويم الطالب " في الفترة من  بعنوان دورة  -7   
 . 17/6/1770-20" العرض الفعال " في الفترة من بعنوان دورة   -0   
 .  17/6/1770-16"إدارة الوقت واالمتحانات " في الفترة من  بعنوان دورة  -1   
خاصة ( Sand Accumulations in Egypt,Research Projectفي مشروع ) دورة  تدريبية - 27  

ومركز بحوث  األلمانيةبالمشاركة مع جامعة عين شمس وجامعة هايدلبرج  ،بدراسة التجمعات الرملية في مصر
 . 1727/مارس /7 -2الصحراء  في الفترة  

 . 37/1/1722-2فى الفترة من      Course  (ICDL)دورة تدريبية اجتياز   -22

الجيوبيئية للمناطق األثرية ) تقييم األخطار  على األجهزة المساحية من خالل مشروع دورة  تدريبية -21
 . م4/1/1724-1الفترة  " في"جامعة حلوان–بمحافظة المنيا(  كلية اآلداب 

 ة الجودة: في مجال نظم إدار وورش العمل الدورات التدريبية ثانيا: 
 1770الجودة بجامعة حلوان ابريل  مراكزب نالتنفيذيي عضاءألدورات تدريبية ل  -2   

 .1770نوفمبر  /20" مهارات البحث على شبكة االنترنت " بعنوان بكلية اآلداب ورشة عمل -1   
 .1770ديسمبر / 27" الكليات الرقمية "  ورشة عمل بكلية اآلداب بعنوان -3   
 .1771/فبراير 13" التعليم اإلليكتروني عن بعد " ة عمل بكلية اآلداب بعنوان ورش -4   

خاصة" بتقارير نظام ضمان الجودة بالتعاليم العالي" ألعضاء مراكز الجودة بجامعة حلوان في  ورشة عمل -6   
 .5/4/1771-6الفترة من 

 " ألعضاء مراكز الجودة بجامعة حلوانةالتعليمي بإعداد الدراسة الذاتية للمؤسساتخاصة"  ورشة عمل -5   
 .1771يوليو /37   
 .1771/ يوليو5 -6  " ألعضاء مراكز الجودة بجامعة حلوان فى الفترةتقارير نظم الجودة خاصة"  عمل ورشة -7   



-4- 

 

معة " ألعضاء  فريق التخطيط االستراتيجي بوحدة ضمان الجودة بكلية اآلداب جاالتخطيط االستراتيجي"  دورة -0   
 .1771/ أغسطس32-37حلوان 

 . 1727مايو / /27-25دورة  بعنوان "األزمات والكوارث " في الفترة   - 1   
 . 1727/ أكتوبر /15"التقويم المؤسسي " في الفترة  التقييم الذاتى والمستمردورة  بعنوان  - 27  

 . 1727/ ديسمبر/ 25ة  " في الفتر  االختبارات التحصيلية ) بنوك األسئلة(دورة  بعنوان " -22
وحدة إدارة مشروعات ب"  (CIQAP)إعداد التقارير الفنية والمالية للمشروعات التطويردورة  بعنوان " -21

 . 1722/ يناير/ 17في الفترة  بالجامعة  التطوير

 .م 1722ريناي/ 20 ، فى الفترة" المشروعات البحثيةإعداد ب" دورة تدريبية خاصة  -23
 . 1722/ ديسمبر /11-12"( في الفترة   اإلطار النظرى لبنوك األسئلةنوان )دورة  بع - 24
 . 1722/ ديسمبر /11-10( في الفترة  إدارة البيانات اإلحصائية دورة  بعنوان ) - 26
 . 1721/ يناير/ 6-2( في الفترة  ICCدورة  بعنوان )تحليل البيانات بإستخدام النظرية التقليدية  - 25
 .1721/ يناير/ 21( في الفترة  IRTتحليل البيانات بإستخدام النظرية الحديثة بعنوان )دورة   - 27
 . 1721/ يناير/ 26( في الفترة  Fast Testدورة  بعنوان )إنشاء بنك أسئلة  - 20
" ألعضاء مراكز الجودة بجامعة بإعداد الخطط البحثية والتكامل بين االقسام العلميةخاصة"  ورشة عمل -21
 .م 1723ديسمبر/ 17ان حلو 
فى الفترة      ،"بالمجلس األعلى للجامعات  وتحليل نتائج االمتحانات بنوك االسئلةبإعداد  خاصة" ورشة عمل -17
 .م 1724يونيه/ 4

 " ألعضاء مراكز الجودة بجامعة حلوانبإعداد خريطة المنهج الدراسى للمقررات الدراسيةخاصة"  ورشة عمل -12
 .م 1724نيهيو / 0  فى الفترة

 جامعة حلوان. –( إعداد مدربين معتمدين بمركز تنمية  قدرات أعضاء هيئة التدريس  tot)دورة  -11
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 المواد التى قمت بتدريسها  التدريسية: المواد -6
الفصل  المادة م

 الدراسى

 الساعات الفرقة

 التدريسية
 4 تاريخ ولىا +اولى جغرافيا  األول الجغرافيا الطبيعية 1

 4 الثانية جغرافيا األول الجيومورفولوجيا 2

 4 (بيئة+ الثالثة جغرافيا )عامة األول جغرافية المياه العذبة 3

 4 الثالثة جغرافيا )خرائط( األول المساحة المستوية 4

 5 األولى )قسم اإلعالم( األول الحاسب اآللى 5

 4 غرافيا ) الئحة قديمة(رابعة ج األول الدراسة الميدانية )ممتدة( 6

 4 الثالثة جغرافيا )عامة( الثانى جغرافية البحار والمحيطات 7

 4 الثالثة جغرافيا )خرائط( الثانى قراءة وتحليل الصور الجوية 8

 4 (،عامة الثالثة جغرافيا )خرائط الثانى (مستوى متقدم)    نظم المعلومات الجغرافية 9

 4 ثالثة )قسم اللغة الفرنسية(ال الثانى نظم المعلومات 11

 4 األولى جغرافيا االول والمساحة الخرائط 11

 4 الثالثة جغرافيا الثانى االستشعار عن بعد 12

 4 األولى تاريخ الثانى الخرائط 13

 4 الثالثة جغرافيا )خرائط( االول الخرائط الكنتورية 14

 4 األولى جغرافيا األول األحصاء 15

 4 الثالثة جغرافيا )خرائط( األول زمن الرابعجغرافية ال 16

 5 الفرقة الرابعة )عامة( األول مشروع التخرج 17

 4 الفرقة الرابعة )خرائط( الثانى االخطار البيئية 18

 4 الفرقـة الثالثة )كلية التربية( األول مبادئ المساحة والخرائط 19

 4 افيا)كلية التربية(الثانية جغر الثانى الجغرافيا الحيوية والتربة 21

 6 الثانية )قسم اإلعالم( الثانى االحصاء التطبيقى فى االعالم 21

 4 الثانية جغرافيا األول التوزيعات الجغرافية خرائط 22

 مجال نظم إدارة الجودة / مشروعات تطوير التعليم : فياألنشطة  -7

 جامعة حلوان. –( لكلية اآلداب  1722/1726إعداد وتنفيذ الخطة اإلستراتيجية )  - 2   
( Norms) جامعة حلوان –اآلداب  كليةل والتجهيزات والمادية البشرية الموارد عن تحليلية دراسة إعداد -1
 ومدى( 1726/1725)،( 1724/1726)، (1723/1724)، (1722/1721)، ،( 1771/1727)

 .واالعتماد الجودة لضمان القومية الهيئة لمعايير استيفاءها
 حلوان جامعة – اآلداب كليةل العليا الدراسات لبرامج األكاديمية للمعايير دليل إعداد في المشاركة -3
عداد ،( برنامج17)  لضمان القومية الهيئة لمعايير البرامج استيفاء مدى لتحديد برنامج لكل المصفوفات وا 

 .واالعتماد الجودة
 حلوان جامعة – اآلداب كليةل الليسانس لبرامج األكاديمية المعايير وصياغة مراجعة في المشاركة -4

عداد ،( برنامج11)  الهيئة لمعايير البرامج استيفاء مدى لتحديد برنامج لكل والمقارنات المصفوفات وا 
 .واالعتماد الجودة لضمان القومية
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 " جامعة حلوان –اآلداب  كليةبإنشاء نظام داخلى للجودة   " (Qaap2) وثائق مشروع إعدادالمشاركة فى  -6
 لى الهيئة القومية لضمان الجودة واالعتماد .واالنتهاء منه وتسليمه إ

( 1771/1727)الجامعي للعام حلوان جامعة  -اآلداب كلية ، الجغرافيا قسم الئحة تطوير في المشاركة  -5
 المعلومات ونظم الجغرافيا قسم إلى القسم مسمي وتغيير، لفعلوتطبيقها با( البيئة) جديدة شعبة واستحداث
 .المجتمع وخدمة العمل سوق بمتطلبات المقررات وربط الجغرافية،

( 1771/1727) فى األعوام الجامعي للعام حلوان اآلداب،جامعة لكلية الذاتية الدراسة إعداد في المشاركة - 7
،(1727/1722) ،(1722/1721) ،(1721/1723) ،(1723/1724) ،(1724/1726 )
 . واالعتماد الجودة لضمان القومية الهيئة لنماذج طبقا( 1726/1725)،
 . (power point) استخدام وكيفية الفعال العرض علي بالكلية والمعاونين التدريس هيئة أعضاء تدريب -0
 ومواجهة واألوبئة اإلمراض حةلمكاف المقترحة والخطط السيناريوهات يتضمن والكوارث لالزمات دليل إعداد -1

 .معها التعامل وكيفية بالكلية والكوارث األزمات
 اإلمراض لمكافحة المقترحة والخطط السيناريوهات يتضمن بالكلية للطالب والكوارث لالزمات دليل إعداد -27

 .معها التعامل وكيفية والكوارث األزمات ومواجهة واألوبئة
خالء الحرائق لمواجهة المدني الدفاع  في الستخدامها( ب أ،) ةالكلي للمباني خريطة تصميم -22   .المباني وا 
 الداخلية المراجعة لجنة قبل من الجودة ضمان وحدة لجان  مع CIQAP المشروع أعمال وتقييم متابعة -21

 .بالوحدة
المؤسسية والفاعلية  معيار( القدرة 25 ) بالكلية لالعتماد المؤهلة والوثائق الملفات إعداد في المشاركة -23

 لى الهيئة القومية لضمان الجودة واالعتماد .واالنتهاء منه وتسليمه إ (CIQAP) من خالل مشروع التعليمية
 واعتماده وتطبيقه . حلوان جامعةاآلداب  للكلية واإلدارى  التنظيمىالمشاركة فى تصميم الهيكل  -24  
 . حلوان جامعة – اآلداب بكلية( االدارى و االكاديمى) لتنظيميا للهيكل الوظيفي للتوصيف دليل إعداد -26    
 الجودة لضمان القومية الهيئة للنماذج وفقا   التدريس هيئة ألعضاء الدراسية المقررات توصيف مراجعة -25    

 .واالعتماد

 يتضمن حلوان عةجام – اآلداب بكلية" لالعتماد والتأهيل المستمر التطوير"CIQAP  لمشروع دليل إعداد -27   
 . CIQAP لمشروع التنظيمي والهيكل المشروع أهداف لتحقيق والمخرجات األنشطة

ومتابعة  حلوان جامعة ، اآلداب بكلية الجودة ضمان لوحدة السنوية العمل وخطة الداخلية الالئحة إعداد -20   
 .تنفيذها
 كليةب، درة المؤسسة والفعلية التعليمية معيار ) الق 25  " (CIQAP) المشاركة فى إعداد وثائق مشروع -21

 لى الهيئة القومية لضمان الجودة واالعتماد .واالنتهاء منه وتسليمه إ جامعة حلوان –اآلداب 
 ".لالعتماد والتأهيل المستمر التطوير"CIQAP  بمشروع الخاصة والمالية الفنية التقارير إعداد -17   
 بكلية اآلداب ، جامعة حلوان. اق االخالقىدليل الميثإعداد المشاركة في  -12   

  حلوان جامعة ، اآلداب بكلية الجودة ضمان لوحدة السنوية العمل خطة متابعة وتقييم  في المشاركة -11
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 إعداد التقارير السنوية لمتابعة وتقييم الخطة اإلستراتيجية للكلية . -13
كيفية كتابة توصيف وتقرير  علي جامعة حلوان –اب اآلد كليةب والمعاونين التدريس هيئة أعضاء تدريب  -14

 .واالعتماد الجودة لضمان القومية الهيئة للنماذج وفقا   المقررات الدراسية
 لجنة قبل من  الجودة ضمان وحدة لجان  مع جامعة حلوان –اآلداب  كليةب لجودةا أعمال وتقييم متابعة -16

 .بالوحدة الداخلية المراجعة
 للنماذج وفقا   جامعة حلوان –اآلداب  كليةب التدريس هيئة ألعضاء الدراسية المقررات فتوصي مراجعة -15

 .واالعتماد الجودة لضمان القومية الهيئة
كيفية كتابة توصيف المقررات  علي جامعة حلوان –اآلداب  كليةب والمعاونين التدريس هيئة أعضاء تدريب -17

 . الدراسية وربطها بالورقة االمتحانية
للفرقة األولى قسم الجغرافيا (  للعام الدراسى  -المشاركة فى امتحانات الشفهى لمادة ) الدراسة الميدانية  – 10 

1724 /1726  . 

للفرقة الرابعة " شعبة عامة " قسم الجغرافيا (  للعام  -المشاركة فى امتحانات الشفهى لمادة ) مشروع التخرج -11
 .  1726/ 1724الدراسى 

   للفرقة الرابعة " شعبة بيئة " قسم الجغرافيا ( -كة فى امتحانات الشفهى لمادة )مشروع التخرج المشار  - 37
 .  1726/ 1724للعام الدراسى 

   " قسم الجغرافيا ( خرائطللفرقة الرابعة " شعبة  -المشاركة فى امتحانات الشفهى لمادة )مشروع التخرج  - 32
 . 1725/ 1726للعام الدراسى 

 علىجامعة حلوان  – التدريس هيئة اعضاء قدراتبمركزتنمية ضاء هيئة التدريس والمعاونين تدريب أع - 31
 . 0/7/1727-7" في الفترة من  التعليمية العملية فى "مهارات االتصال

 
 :والمؤتمرات الندوات  -8

 

 ريةاإلسكندمكتبة  ،مركز المخطوطاتب،  (RSP) " برنامج الباحث المقيم"  ندوات فيالمشاركة  -1  
 م .17/21/1775-21 الفترة من في

السيول وأخطارها شرق قنا ، دراسة حالة )  :منى عبد الرحمن الكيالىمحمد عبد العزيز أحمد&  -2
 مصر( . -لبعض أحواض التصريف فى الصحراء الشرقية

جمعية الجغرافية المصرية، ال(، EGGالمجموعة الجيومورفولوجية المصرية) ندوة فيبحث مقدم  -
  .. منشور ملخص بحث ،القاهرة ،م24/6/1777،جتماع العلمى الرابعاال

 
 3- Mona A. El Kayali , Mohamed Abd El Aziz & Ayman E. El Maadawy :  
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( Flash Floods in The Mountainous Areas of Egypt and Their Hazard 

Assessment, A Case Study of Al Raha Mountain West Sinai and East of Qana ).  
 ( .15/8/2118-12( المنعقد فى تونس فى الفترة بين) 31المؤتمر الجغرافي الدولي ) فيبحث مقدم  -

 

      : & أيمن المعداوى منى عبد الرحمن الكيالى & محمد عبد العزيز أحمد -4
( Flash Floods in The Mountainous Areas of Egypt and Their Hazard Assessment,    

 A Case Study of Al Raha Mountain West Sinai and East of Qana ).  
الجمعية الجغرافية المصرية، (، EGGبحث مقدم في ندوة المجموعة الجيومورفولوجية المصرية) -

 .منشور ملخص بحث،القاهرة  م ،10/3/1771االجتماع العلمي السادس ،
مركز  –كلية اآلداب  ) المشكالت البيئية(  لقسم الجغرافيافي المؤتمر األول بالحضورالمشاركة  -5  

 . م11/4/1771-12 الفترة من " فيجامعة بنها" الدراسات اإلنسانية وخدمة البيئية
المشاركة بالحضور فى المنتدى البيئى الشبابى العربى األفريقى الخامس " تحت شعار النيل  -5  

 .16/21/1723 -21مسار للتعاون وليس للصرع فى الفترة من 
كلية  في السمينارات الشهرية  لقسم الجغرافيا ونظم المعلومات الجغرافية بالحضورالمشاركة -7

 سنويا" جامعة حلوان –اآلداب 
" "جامعة القاهرة–كلية اآلداب  في ندوة ) قضية مياه النيل(  لقسم الجغرافيا بالحضورالمشاركة  -0
 . م26/3/1724الفترة  في
في المؤتمر الدولى ) اآلثار المحتملة للتغيرات المناخية على القارة  بالحضور المشاركة -1

  م17/6/1724-20 الفترة من " في"جامعة القاهرة–اإلفريقية(  بمعهد البحوث والدراسات اإلفريقية 

في ندوة ) تقييم األخطار الجيوبيئية للمناطق األثرية بمحافظة المنيا(   بالحضورالمشاركة  - 27
 . م23/3/1724الفترة  " في"جامعة حلوان–ية اآلداب كل

في المؤتمر الدولى العلمى الثانى )المجتمع العربى وقضايا التغيير " آفاق  بالحضور وبحث المشاركة  -22
 .  1724نوفمبر  16 -14جامعة الفيوم فى الفترة من  –وتطلعات " كلية اآلداب 

دولى العلمى األول )إتجاهات التنمية المستدامة فى الوطن في المؤتمر ال بحثبالحضور و لمشاركة ا -21
 .  1726ابريل  11 -17جامعة حلوان فى الفترة من  –العربى وآفاق المستقبل  (  كلية اآلداب 

(  الفرقة الرابعة-للفرقة األولى -المشاركة فى الرحالت العلمية لقسم الجغرافيا )مادة الدراسة الميدانية  -23
 . (1726/1725)،( 1724/1726)، (1723/1724)، (1722/1721)، ،( 1771/1727)ى للعام الدراس

فى العلوم اإلنسانية  مستقبل الدراسات البينية) الثانىبالحضور في المؤتمر الدولى العلمى لمشاركة ا -24
 .  1725 مارس 25 -26جامعة حلوان فى الفترة من  –(  كلية اآلداب   واالجتماعية
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 -العلمية:  الجوائز -11

جيومورفولوجية أحواض التصريف بين )بعنوان  في مجال العلوم االجتماعية ماجستير جائزة أحسن رسالة -
على مستوى جامعة حلوان للعام  (في الحافة الغربية لجبال البحر األحمر ، مصر وادي اللقيطة ووادي القرية

 . 15/6/1727اريخ ( بت353بموافقة مجلس الجامعة رقم ) م 1770/1771الجامعي 
نظمته جامعة  شهادة تقدير من رئيس جامعة حلوان في إطار احتفاالت جامعة حلوان بيوم التميز الذي  -

 .15/7/1771يوم األحد حلوان 
 

 االشراف على الرسائل العلمية : -11
رسالة تقييم اثر المشكالت البيئية على حلوان دراسة تطبيقية باستخدام نظم المعلومات الجغرافية  -

 . 1727ماجستير 
 


