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Summary 

 

 قاسم صالح عبد الوهاب االلفى

 

 جامعة المنصورة -كلية الهندسة  -قسم هندسة الرى والهيدروليكا 

 المناصب اإلدارية

  31/07/2017إلي  01/08/2016من  -عميد معهد المنصورة العالى للهندسة و التكنولوجيا 
  3/12/2012إلي  24/10/2012من  -قائم بعمل عميد كلية الهندسه 
  26/9/2012إلي  5/8/2011من  -قائم بعمل عميد كلية الهندسة 
  01/08/2016إلي  06/11/2010من  -وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا و البحوث 
  6/11/2010من  -وكيل الكليه لشئون الدراسات العليا والبحوث  
  06/11/2010من  -رئيس البرنامج العلمى لبرنامج ماجستير و تكنولوجيا و ادارة البيئة  
  5/11/2010إلي  18/11/2009من  -وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة 

 

Education 

 1986ر جيد جدًا مع مرتبة الشرف في بكالوريوس بتقدي 
  1991ماجستير في 
  1995الدكتوراه في 

 الدرجات الوظيفية

  12/4/1989معيد في 

  11/1/1992مدرس مساعد في 

  5/10/1995مدرس في 

  26/2/2001استاذ مساعد لقب علمى في 

  9/4/2001أستاذ مساعد في 

  24/7/2007أستاذ في 



 

Professional Experience 

 

  29/01/2017إلي  29/01/2015من  -عضو اللجنة الفرعية لبرنامج هندسة البناء و التشيد في مصر 
  31/12/2013إلي  26/12/2013من  -لجنة معاينة مبنى مديرية امن الدقهلية في مصر رئيس 
  من  -شربين في مصر  -رئيس لجنة معاينة كوبرى كفر ابو سيد احمد المنهار على بحر بسنديلة

 29/12/2013إلي  23/12/2013
  20/10/2013إلي  13/10/2013من  -رئيس لجنة مراجعة الكنتروالت بمعهد النيل للهندسة في مصر 
  10/10/2013إلي  02/10/2013من  -قائم بعمل عميد الكلية في مصر 
  إلي  01/10/2013من  -رئيس لجنة مراجعة الكنتروالت بمعهد مصر العالى للهندسة في مصر

13/10/2013 
  من  -رئيس لجنة مراجعة اعمال الكنتروالت لمعهدى مصر العالى للهندسة و النيل في مصر

 20/10/2013إلي  01/10/2013
  من  -بجامعة المنصورة في مصر  2014-1013عضو لجنة المشروعات التنافسية للعام الجامعى

 30/09/2013إلي  24/09/2013
  إلي  01/09/2013من  -رئيس لجنة وضع الئحة البرنامج النوعى )هندسة البترول والتعدين( في مصر

10/09/2013 
 01/09/2013إلي  10/08/2013من  -البر في مصر  رئيس لجنة معاينة فندق الجامعة برأس 
  إلي  12/11/2012من  -بالمدينة الجامعية في مصر  7،  6رئيس لجنة تقيم المنشأ للعمارتين

30/11/2012 
  من  -قرار رئيس الجامعة في مصر  –منسقًا لكلية الهندسة لدى تطوير اآلداء الجامعى بالجامعة

 31/10/2014إلي  01/11/2012
  إلي  10/10/2012من  -بالمدينة الجامعية في مصر  7، 6جهاز االشراف على انشاء العمارتين رئيس

30/6/2013 
  إلي  27/8/2012من  -رئيس لجنة االشراف على عملية قاعة األفراح بفندق الجامعة في مصر

27/8/2013 
  إلي  27/8/2012من  -رئيس لجنة االشراف على عملية قاعة االفراح بفندق الجامعة في مصر

27/8/2013 
  ( لبلوكى ) عضو بلجنة االستالم النهائى لعملية ترميم واحالل وتجديد الدور االخير ) الدور الثالث علوى

B1.B4 )  إلي  2/4/2012من  -مقاولة الجمعية التعاونية واالنشائية للتعمير والبناء بالدقهلية في مصر
2/4/2014 

  رئيسًا للجنه لمراجعة ما تممن اجراءات من قبل شركة نجد لالنشاء والتعمير الصالح ما تلف من ماكينات
 25/12/2014إلي  25/12/2011من  -كلية الهندسة في مصر  –وتعويض ما فقد من معدات وماكينات 

  إلي األن 18/12/2011من  -عضو مكتب الشكاوى و المقترحات في مصر 
 18/12/2014إلي  18/12/2011من  -ى والمقترحات في مصر عضو مكتب الشكاو 
  من  -عضو لجنة النظر فى تظلمات اعضاء هيئة التدريس من قرارات اللجنة العلمية الدائمة في مصر

 8/12/2014إلي  8/12/2011
  إلي األن 12/10/2011من  -عضو مجلس ادارة تقيم األثر البيئى و االستشارات البيئة في مصر 
 12/10/2014إلي  12/10/2011من  -س ادارة األثر البيئى واالستشارات البيئية في مصر عضو مجل 
  27/9/2011إلي  4/8/2011من  -رئيس التحرير لمجلة العلوم الهندسيية في مصر 
  رئيس برنامج تكنولوجيا المعلومات و االتصاالتCIE  27/9/2011إلي  4/8/2011من  -في مصر 
 27/9/2011إلي  4/8/2011من  -بجامعة المنصورة في مصر  رئيس لجنة دراسة األسعار 
  27/9/2011إلي  4/8/2011من  -رئيس مجلس ادارة مركز الخدمات الفنية و المعملية في مصر 



  إلي  4/8/2011من  -رئيس مجلس ادارة مركز الدراسات و االستشارات الهندسية في مصر
27/9/2011 

 27/9/2011إلي  4/8/2011من  -ر عضو لجنة مطبعة جامعة المنصورة في مص 
  27/9/2011إلي  4/8/2011من  -عضو مجلس جامعة المنصورة في مصر 
  4/8/2011من  -عضو مجلس مركز دعم الصناعات الصغيرة و المتوسطة بجامعة المنصورة في مصر 

 27/9/2011إلي 
  27/9/2011إلي  4/8/2011من  -عضو مركز تسويق الخدمات الجامعية في مصر 
 27/9/2011إلي  4/8/2011من  -د كلية الهندسة بحكم القانون في مصر عمي 
  27/9/2011إلي  4/8/2011من  -مدير مشروع التطوير المستمر و التأهل لالعتماد في مصر 
  27/09/2011إلي  04/08/2011من  -عميد كلية الهندسة بحكم القانون في مصر 
  رئيس برنامج تكنولوجيا المعلومات واالتصاالتCIE  27/9/2011إلي  4/8/2011من  -في مصر 
  27/9/2011إلي  4/8/2011من  -عضو مجلس مركز دعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة في مصر  
  27/9/2011إلي  4/8/2011من  -رئيس التحرير لمجلة العلوم الهندسية في مصر  
  27/9/2011إلي  4/8/2011من  -عضو مجلس جامعة المنصورة في مصر  
 27/9/2011إلي  4/8/2011من  -نة مطبعة جامعة المنصورة في مصر عضو لج  
  27/9/2011إلي  4/8/2011من  -عضو مركز تسويق الخدمات الجامعية في مصر  
  27/9/2011إلي  4/8/2011من  -رئيس لجنة دراسة االسعار بجامعة المنصورة في مصر  
 20/4/2011من  -لجمهورية للطالبات في مصر عضو اللجنة العليا لدراسة األسعار لعملية مبنى عمارة ا 

 30/4/2011إلي 
  20/4/2011من  -عضو اللجنة العليا لدراسة األسعار لعملية مبنى كلية طب األسنان الجديد في مصر 

 30/4/2011إلي 
  20/4/2011من  -عضو اللجنة العليا لدراسة االسعار لعملية مبنى كلية طب االسنان الجديد في مصر 

  30/4/2011إلي 
  20/4/2011من  -عضو اللجنة العليا لدراسة االسعار لعملية مبنى عمارة الجمهورية للطالبات في مصر 

  30/4/2011إلي 
  7/4/2011إلي  1/4/2011من  -عضو اللجنة العليا لدراسة األسعار لعملية كلية الصيدلة في مصر 
 إلي  1/4/2011من  -لجامعة بقالبشو في مصر عضو اللجنة العليا لدراسة األسعار لعملية مزرعة ا

7/4/2011 
  إلي  1/4/2011من  -عضو اللجنة العليا لدراسة االسعار لعملية مزرعة الجامعة بقالبشو . في مصر

7/4/2011  
  7/4/2011إلي  1/4/2011من  -عضو اللجنة العليا لدراسة االسعار لعملية كلية الصيدلة في مصر  
 1/1/2012إلي  1/1/2011من  -ى عملية كلية التجارة في مصر رئيس لجنة االشراف عل 
  01/01/2012إلي  01/01/2011من  -رئيس لجنة االشراف على عملية كلية التجارة في مصر 
  1/1/2012إلي  1/1/2011من  -رئيس لجنة االشراف على عملية كلية التجارة في مصر  
  من  -هندسة تكنولوجيا و ادارة البيئة في مصر رئيس المجلس العلمى الدارة برنامج الماجستير فى

 إلي األن 5/11/2010
  من  -رئيس المجلس العلمى الدارة برنامج الماجستير فى هندسة تكنولوجيا وادارة البيئة في مصر

 05/11/2014إلي  05/11/2010
  01/11/2010من  -عضو اللجنة العليا لدراسة األسعار لعملية ورشة النسيج بكلية الهندسة في مصر 

 07/11/2010إلي 
  23/10/2014إلي  23/10/2010من  -منسقًا للكلية لدى مركز تطوير االداء الجامعى في مصر 
  1/8/2014إلي  1/8/2010من  -االشراف على قسم الهندسة االنشائية في مصر 
  إلي  16/6/2010من  -نائبًا للرئيس مجلس ادارة مركز الخدمات الفنية والمعملية والعلمية في مصر

16/6/2014 
  إلي  23/3/2010من  -في مصر  2010مارس  -عضو اللجنة العلمية للمؤتمر الهندسى الدولى السابع

28/3/2010 



  23/03/2010من  -في مصر  2010مارس  –عضو اللجنة العلمية للمؤتمر الهندسى الدولى السابع 
 28/03/2010إلي 

  28/3/2010إلي  23/3/2010من  -السابع في مصر عضو اللجنة العلمية للمؤتمر الهندسى الدولى  
  18/11/2012إلي  18/11/2009من  -عضو فريق االدارة العليا لضمان الجودة في مصر 
  من  -عضو مجلس ادارة هيئة تحرير مجلة علوم البيئة لجامعة المنصورة باللغة االنجليزية في مصر

 5/11/2010إلي  18/11/2009
 5/11/2010إلي  18/11/2009من  -تمع و تنمية البيئة في مصر عضو مجلس شئون خدمة المج 
  إلي  18/11/2009من  -نائب رئيس مجلس ادارة مركز الخدمات الفنية و المعملية و العلمية في مصر

5/11/2010 
  من  -نائب رئيس مجلس ادارة مركز الدراسات و البحوث و االستشارات الهندسية في مصر

 5/11/2010إلي  18/11/2009
  18/11/2009من  -نائب رئيس مجلس ادارة مركز الدراسات والبحوث واالستشارات الهندسية في مصر 

  18/11/2012إلي 
  05/11/2010إلي  18/11/2009من  -عضو مجلس ششئون خدمة المجتمع في مصر 
  18/11/2012إلي  18/11/2009من  -عضو فريق االدارة العليا لضمان الجودة في مصر 
  من  -عضو مجلس ادارة هيئة تحرير مجلة علوم البيئة لجامعة المنصورة باللغة االنجليزية في مصر

 05/11/2010إلي  18/11/2009
  18/11/2012إلي  18/11/2009من  -عضو فريق االدارة العليا لضمان الجودة في مصر  
 من  -رة البيئة في مصر عضو المجلس العلمى الدارة برنامج الماجستير فى هندسة تكنولوجيا وادا

  18/11/2012إلي  18/11/2009
  18/11/2011إلي  18/11/2009من  -عضو مجلس شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة في مصر  
  من  -عضو مجلس ادارة هيئة تحرير مجلة علوم البيئة لجامعة المنصورة باللغة االنجليزية في مصر

  18/11/2012إلي  18/11/2009
 جامعة المنصورة من في مصر  -ارة صندوق التكافل اإلجتماعى لطالب كلية الهندسة عضو مجلس إد- 

 15/9/2010إلي  15/9/2009من 
  إلي  15/7/2009من  -رئيس لجتة االستالم لعملية ترميم و اصالح منشأت كلية الهندسة في مصر

15/8/2009 
  إلي  15/7/2009من  -في مصر رئيس لجنة االستالم لعملية ترميم واصالح منشآت كلية الهندسة

15/8/2009  
  إلي  21/4/2009من  -استشارى مبنى الحاالت الحرجة و االفاقة بالمستشفى الجامعى في مصر

1/6/2010 
  30/4/2004إلي  1/4/2004من  -دورات تدريبية فى برنامج األتوكاد في ليبيا 
 إلي األن 1/1/2000من  -في مصر  استشارى فى مجال تصميم المنشأت الخرسانية من نقابة المهندسين 
  إلي  9/3/1999من  -استتشارى من خالل مركز البحوث و االستشارات الهندسية بالكلية في مصر

1/1/2020 
 إلي  1/1/1999من  -وزارة الموارد المائية و الرى في مصر  -استشارى بمعهد بحوث الهيدروليكا

21/9/2005 

 الندوات والمؤتمرات

  ورشة عمل خاصة بتقديم االصدار الثانى لدليل اسس و اجراءات تقييم التأثير البيئ للمشروعات في مصر
 1/8/2010إلي  1/8/2010من  -

  28/3/2010إلي  23/3/2010من  -المؤتمر الهندسى الدولى السابع في مصر 
  (مشرف ورشة عمل عن استخدام برنامج نظم المعلومات الجغرافىGIS)  المبنى في مصر فى ثوابت- 

 23/12/2009إلي  23/12/2009من 



  زيادة الطلب و محدودية المتاح و ترشيد االستهالك في  -مشرفا على ندوة بعنوان :قضية المياه فى مصر
 15/6/2009إلي  15/6/2009من  -مصر 

  15/3/2009إلي  12/3/2009من  -المؤتمر الدولى الثالث عشر لتكنولوجيا المياه في مصر 
  6/11/2008إلي  6/11/2008من  -معالجة و تحلية و ادارة الموارد المائية في مصر 
  6/4/2005إلي  3/4/2005من  -مؤتمر المنيا الدولى الثالث لالتجاهات الحديثة فى الهندسة في مصر 
  20/3/2005إلي  17/3/2005من  -المؤتمــر الدولــي التاسع لتكنولوجيا الميـــاه في مصر 
 22/11/2004إلي  22/11/2004من  -داء الجامعي في مصر تطوير األ 
  3/4/2004إلي  1/4/2004من  -المؤتمــر الدولــي الثامن لتكنولوجيا الميـــاه في مصر 
  3/4/2003إلي  1/4/2003من  -المؤتمر الدولى السابع لتكنولوجيا المياه في مصر 
 نظم الرى و الصرف بكليات الهندسة فى مصر في  االتجاهات الحديثة فى تدريس هندسة الموارد المائية و

 24/10/2002إلي  24/10/2002من  -مصر 
  10/4/2002إلي  7/4/2002من  -مؤتمر المنيا الدولى الثانى لالتجاهات الحديثة فى الهندسة في مصر 
  26/3/2001إلي  23/3/2001من  -المؤتمــر الدولــي السادس لتكنولوجيا الميـــاه في مصر 
 14/4/2000إلي  11/4/2000من  -ر المنصورة الهندسي الدولي الثالث في مصر مؤتم 
  6/3/2000إلي  3/3/2000من  -المؤتمــر الدولــي الخــامس لتقــنية الميـــاه في مصر 
  30/4/1999إلي  27/4/1999من  -المؤتمر الثاني لتنمية الريف المصري في مصر 

 الدورات

 17/4/2005من إلي  - اتخاذ القرارات وحل المشكالت  
  12/6/2005من إلي  -تصميم مقرر ومنهج  
  11/2/2007من إلي  -تقييم التدريس  
  16/7/2007من إلي  -التدريس بالتقنيه  
  19/1/2010من إلي  -تطبيق المعايير االكاديميه  
  23/1/2010من إلي  -تطوير نظم تقويم الطالب  
  6/2/2014من إلي  -الجوانب المالية والقانونية فى االعمال الجامعية  
  21/12/2004من إلي  -المهارات االدارية  
  11/12/2004من إلي  -ادارة الوقت وضغوط العمل  
  27/2/2014من إلي  -االدارة الجامعية وادارة الوقت واالجتماعات  
  6/3/2014من إلي  -ادارة االزمات  
 17/2/2015من إلي  -ة التقويم الذاتى لمؤسسات التعليم العالي دورة تدريبي  
  من إلي  -دورة تدريبية توصيف البرامج والمقرات وتقويم نواتج التعلم لمؤسسات التعليم العالي

24/2/2015  
  3/3/2015من إلي  -دورة تدريبية دورة المراجعة الخارجية لمؤسسات التعليم العالي  

 اللجان والجمعيات

  12/06/2016إلي  12/03/2014من  -مركز الدراسات والبحوث و االستشارات الهندسية 
  24/12/2015إلي  24/12/2013من  -مركز دراسات تقييم األثر البيئى و االستشارات البيئية 
  15/12/2013من  -لجنة المرحلة الثالثة لتقييم العاهد العالية للهندسة و التكنولوجيا و الفنون التطبيقية 

 15/01/2014إلي 
  )01/03/2013من  -اللجنة العلمية الدائمة لترقية األساتذة و األساتذة المساعدين )اللجنة الحادية عشر 

 05/03/2016إلي 
 من  -دسة البترول و التعدين ( بكلية الهندسة بالشراكة مع كلية العلوم وضع الئحة البرنامج النوعى )هن

 03/02/2014إلي  09/01/2013



  31/12/2016إلي  01/01/2011من  -اللجنة العليا لدراسة األسعار بجامعة المنصورة 
  31/12/2014إلي  05/06/2010من  -لجنة حوافز النشر العلمى 
 من  -لعلمية الدائمة لترقية األساتذة و األساتذة المساعدين لجنة التظلمات من قرارات اللجان ا

 5/12/2015إلي  06/05/2010
 كلية األداب و المعهد الحديث لتكنولوجيا الحاسبات و -لجنة مراجعة بنود االتفاق بين جامعة المنصورة

 04/16/2014إلي  03/16/2014من  -اللغات بالبدرشين 
 من  -يوس التى تمنحها الجامعة البريطانية فة التخصصات الهندسية لجنة تجديد معادلة درجات البكالور

 06/18/2014إلي  02/20/2014
  02/13/2014إلي  01/19/2014من  -لجنة وضع معايير اختيار شخصية العام لجامعة المنصورة 
  من  -لجنة دراسة التعديالت على بنود االتفاقية بين جامعة المنصورة و جامعة صنعاء باليمن

 01/01/2014إلي  09/30/2013
  06/01/2014إلي  04/30/2014من  -لجنة وضع ألية حل المشكالت الخاصة بشئون الدراسات العليا 
  إلي  12/22/2013من  -لجنة تقييم السادة المرشحين لجوائز الدولة فى العلوم االجتماعية و األداب

12/30/2013 
 إلي  10/31/2013من  -وجيا ادارة المياه لجنة دراسة مقترح الئحة ماجستير هندسة و تكنول

06/18/2014 
  إلي  11/17/2013من  -لجنة مراجعة الئحة مركز الدراسات و البحوث و االستشارات الهندسية

06/11/2014 

 االشراف والتحكيم علي الرسائل

 االضافات الدقيقة للكسماويات فى محطات تنقية مياه الشري 
  الشمسى لبرك االنضاجتأثير خصائص القاع على التطهير 
 دراسة تأثير انهيار القناطر الرئيسية على طول نهر النيل 
 تحسين كفاءة حواجز األمواج المغمورة 
 دراسة تأثير تداخل األمواج مع الحوائط البحرية و حواجز األمواج 
  تأثير إنهيار القناطر الرئيسيه على وادى النيل 
 تأثير االختناق فى شبكات مياه الشرب على توزيع المياه 
 دراسة الحالة الغير مستقرة لتداخل المياه المالحة فى الطبقات الجوفية الساحلية 
 دراسة الحالة الغير مستقرة لتداخل المياه المالحة فى الطبقات الجوفية الساحلية 
  95.2نهر النيل ) حالة دراسية: من الكيلو نمذجة عددية لحاالت السريان و انحرافات القاع لحبس من 

 خلف محطة مقياس الروضة( 102الى الكيلو 
 منهجية دراسة تقييم األثر البيئى لمصانع األسمنت 
  دور تكنولوجيا النانو فى تحقيق الراحة االنسانية بالفراغات الداخلية )االتجاهات المستقبلية و االتياجات

 و العشرين(لناطحات السحاب فى القرن الواحد 
 النماذج الرياضية النتشار الفلزات الثقيلة فى نظم الصرف 
 القفزة المائية فى القنوات المفتوحة ذات القطاع الدائرى 
 نموذج عددى لجودة المياه فى بحيرة مريوط 
 تأثير أعماق المياه على معامل ماننج للبرابخ الدائرية المملوءة جزئيا 
 وحة ذات القطاع الدائرىالقفزة المائية فى القنوات المفت 
 تحسين كفاءة شبكات البنية التحتية باستخدام نظم المعلومات الجغرافية 
 تأثير االنسداد الجزئى لفتحات الكوبرى على النحر المتكون عند الدعائم 
 )تطبيقات الهندسة القيمية فى ادارة المشروعات )منهج لزيادة كفاءة التكلفة 
 ف باإلدارة العامة لرى الشرقية "" إعادة تأهيل شبكة الرى والصر 
  تقييم وادارة المياه الجوفية باستخدام تقنيات االستشعار عن بعد والتحليل الكميائى ونمذجة ثالثية االبعاد

 لسريان المياه الجوفية : حالة الدراسة الخزان الرباعى بشرق دلتا النيل مصر



 تحكيم المقاالت

 The Nile Flow Changes regarding the Expected Changes of Climate 
 Downscaling Monthly Precipitation over the Blue Nile Basin 
 جائزة جامعة الزقازيق ألفضل رسالة ماجستير فى تخصص العلوم الهندسية المتقدمة 
 Assessment for Drainage Water Supplements to the Irrigation Network 

at Kalabsho and Zian Area, SOBEK-Application. 
 خصائص النحر خلف المفيض الضيق تدريجيا 
 معايرة معملية للبوابات القطرية المغمورة 
 تأثير تجميع الرسوبيات فى األمام على خصائص هدار الفيوم 
 ان المائى الملحى لشبكة رى و صرف منطقة المنزلةتقييم االتز 
 تأثير تغير أعماق المياه على معامل ماننج للبرابخ الدائرية المملوءة جزئيا 
 تأثير تطوير ترعة النوبارية على أداء نظام التبريد لمحطة كهرباء النوبارية 
 تأثير االنسداد العرضى لبربخ تصريف مياه العواصف على فاقد الضاغط 
 ير االنسداد الطولى لبربخ تصريف مياه العواصف على الفاقد فى الضاغطتأث 
 نموذج استغالل طاقة الغاز الحيوى باستخدام البرمجة الخطية لمزارع الدواجن 
 .التحقيق نظريا و معمليا لتأثيرالعتب الجانبى المتحرك على القفزة الهيدروليكية 
 فعة و المياه الجوفية تحت المبانىتأثير أنظمة نزح المياه على تغيرات الضغط الرا 
 التحكم فى النحر حول كتف الكوبرى باستخدام خازوق حماية 
 تأثير اختناق المفيضات على خصائص السريان 
 األداء الهيدروليكى للسحارات بالتحكم فى زوايا قطع المدخل و المخرج 
  استخدام نموذجCCHE2D لتوقع توزيع السرعات فى نهر النيل 
 يدروليكية للسريان على الهدرات الحرة ذات الفتحات السفليةالخصائص اله 
 .دراسة معملية لشكل القاع في المجاري ) القنوات( ذات التربة الرملية 
 .تقييم األثر البيئي لمصنع إلنتاج السكر بمصر 
 ير آليات ومداخل التكيف مع الحراك العمراني واالجتماعي واالقتصادي إلقليم ومدن الدلتا في ضوء تأث

 تغير النظم البيئية المناخية العالمية.
 تقييم األثر البيئى لمصنع النتاج السكر بمصر 
 .تقليل النحر خلف المنشآت الهيدروليكية باستخدام فرش متعدد األعتاب 
 .دراسة االتزان المائي والملحي لبحيرات وادي الريان بالفيوم 
 طوال والزوايا .دراسة خصائص االنسياب باستخدام رؤس حجرية مختلفة األ 
  يناير ) قش األرز كأحد الحلول المعمارية  25استراتيجية االرتقاء بواجهات المناطق العشوائية بعد ثورة

 لواجهات صديقة للبيئة المصرية(.

 المشاريع

  مدير مشروع  -اعداد تقرير فنى شامل عن رتبة الخرسانة للعناصر االنشائية لمبنى ميرية امن الدقهلية- 
 10/03/2014إلي  10/02/2014من 

 25/01/2014من  -مدير مشروع  -جامعة المنصورة -االشراف على عملية انشاء دار الطباعة و النشر 
 31/12/2015إلي 

 إلي  25/12/2013من  -مدير مشروع  -نشائية لمديرية امن الدقهلية اعداد تقرير فنى عن الحالة اال
31/01/2013 

  من  -مدير مشروع  -شربين -اعداد تقرير فنى عن حالة الكوبرى المنهار على ترعة بحر بسنديلة
 31/12/2013إلي  23/12/2013



  من  -باحث مشارك  -اوية شركة الدلتا لألسمدة الكيم-دراسة تقييم األثر البيئى لوحدة حامض النيتريك
 30/12/2014إلي  08/10/2013

  إلي  01/06/2013من  -مدير مشروع  -اعداد تقرير عن فندق جامعة المنصورة بمدينة رأس البر
25/06/2013 

  إلي  01/02/2013من  -مدير مشروع  -اعداد تقرير عن حمام السباحة لفندق جامعة المنصورة
15/02/2013 

 30/11/2012إلي  03/11/2012من  -مدير مشروع  -سكر الطالبى بجمصة اعداد تقرير عن المع 
  31/12/2013إلي  10/10/2012من  -مدير مشروع  - 7و  6مشروع االسكان الطالبى العمارتين 
  إلي  26/08/2012من  -مدير مشروع  -قاعة األفراح و المؤتمرات بفندق الجامعة بالمنصورة

31/12/2013 
 26/02/2012إلي  01/02/2012من  -مدير مشروع  -كلية التربية الرياضية  اعداد تقرير عن مبنى 
  01/1/2015إلي  01/01/2012من  -مدير مشروع  - 3و  2انشاء مشروع كلية التجارة المبنى رقم 
  01/01/2012إلي  01/01/2011من  -مدير مشروع  - 1مبنى كلية التجارة رقم 
 مدرسة فارسكور االبتدائية -ة احمال الخوازيق بعد الترحيالت تكامل قطاع الخوازيق و التحميل و دراس- 

 05/25/2014إلي  05/13/2014من  -مدير مشروع 
  02/19/2014إلي  12/18/2013من  -مدير مشروع  -االستالم االبتدائى لمبنى الحساب العلمى الجديد 

 الخبرات التدريسية

  30/04/2014إلي  23/09/2008من  -جامعة المنصورة  -رسم مدنى في كلية الهندسة 
  30/04/2014إلي  21/09/2008من  -جامعة المنصورة  -في كلية الهندسة  2هيدروليكا 
  30/04/2014إلي  21/09/2008من  -جامعة المنصورة  -ديناميكا الموائع المتقدمة في كلية الهندسة 
 1/1/2007إلي  1/1/2004من  -ليبيا -هيدروليكا ) جامعة المرقب ( في جامعة المرقب 
  1/1/2007إلي  1/1/2004من  -ليبيا  –هندسة البيئة في جامعة المرقب 
  1/1/2007إلي  1/1/2004من  -ليبيا  –ميكانيكا الموائع في جامعة المرقب 
  إلي  1/1/2002من  -تصميم اعمال الرى للسنة الثالثة الفصل الدراسى الثانى في جامعة طنطا

1/1/2005 
 من  -م اعمال الرى للفرقة الثالثة مدنى نظام قديم الفصل الدراسى الثانى في جامعة المنصورة تصمي

 1/1/2002إلي  1/1/1996
  من  -تصميم اعمال الرى للفرقة الرابعة مدنى ) نظام قديم ( الفصل الدراسى األول في جامعة المنصورة

 1/1/2002إلي  1/1/1996
 إلي  1/1/1996من  -دى ماجستير في جامعة المنصورة حركة المواد الرسوبية لطالب تمهي

31/12/2013 
  إلي  1/1/1996من  -هيدرولوجيا لطالب الدراسات العليا تمهيدى ماجستير في جامعة المنصورة

1/1/2002 
  1/1/2002إلي  1/1/1996من  -نظم الرى والصرف لطالب دبلوم الرى والصرف في جامعة المنصورة 
 1/1/2001إلي  1/1/1996من  -الماجستير في جامعة المنصورة  تطبيقات الحاسب لطالب 
  إلي  1/10/1995من  -االشتراك فى مناقشة مشاريع الرى والهيدروليكا في جامعة المنصورة

8/3/1999 
  8/3/1999إلي  1/10/1995من  -االشراف على طلبة مشاريع الرى والهيدروليكا في جامعة المنصورة 
 إلي  1/10/1995من  -( لطلبة رابعة مدنى في جامعة المنصورة 2الرى ) تدريس مادة تصميم اعمال

8/3/1999 
 ( لطلبة ثالثة مدنى في جامعة المنصورة 1تدريس مادة تصميم اعمال رى )-  إلي  1/10/1995من

8/3/1999 
  8/3/1999إلي  1/10/1995من  -تدريس مادة ميكانيكا الموائع لطلبة ثانية مدنى في جامعة المنصورة 



 ( لطلبة رابعة مدنى في جامعة المنصورة 2تدريس مادة تصميم اعمال الرى )-  إلي  1/10/1995من
8/3/1999 

  31/12/2013إلي  1/10/1995من  -تدريس مادة الهيدروليكا لطلبة ثالثة مدنى في جامعة المنصورة 
 ( لطلبة ثالثة مدنى في جامعة المنصورة 1تدريس مادة تصميم اعمال رى )-  إلي  1/10/1995من

8/3/1999 
  8/3/1999إلي  1/10/1995من  -تدريس مادة ميكانيكا الموائع لطلبة ثانية مدنى في جامعة المنصورة 
  8/3/1999إلي  1/10/1995من  -تدريس مادة الرى والصرف لطلبة ثانية مدنى في جامعة المنصورة 
  8/3/1999إلي  1/10/1995من  -تدريس مادة الرسم المدنى لطلبة أولى مدنى في جامعة المنصورة 
  8/3/1999إلي  1/10/1995من  -مشروع الهيدروليكا لطالب البكالوريوس . في جامعة المنصورة 
  1/10/1995من  -ديناميكا الموائع المتقدمة للفرقة األولى دبلوم الرى والصرف في جامعة المنصورة 

 8/3/1999إلي 
  1/10/1995من  -دبلوم الرى والصرف في جامعة المنصورة ديناميكا الموائع المتقدمة للفرقة األولى 

 8/3/1999إلي 
  1/1/2000إلي  1/10/1995من  -الرسم المدنى للفرقة األولى مدنى في جامعة المنصورة 
  إلي  1/10/1995من  -الرسم المدنى للفرقة األولى مدنى ) الفصل الدراسى األول ( في جامعة المنصورة

1/10/1999 
  1/1/2000إلي  1/1/1995من  -ديناميكا الموائع لطالب تمهيدى ماجستير في جامعة المنصورة 
  1/7/1995إلي  1/5/1991من  -منشآت الرى الكبرى في جامعة المنصورة 
  من  -تصميم اعمال الرى للفرقة الثالثة مدنى ) نظام قديم ( الفصل الدراسى االول في جامعة المنصورة

 1/7/1995إلي  1/5/1991
  إلي  1/5/1991من  -الرى والصرف للفرقة الثانية مدنى الفصل الدراسى الثانى في جامعة المنصورة

1/7/1995 
  إلي  1/5/1991من  -الرسم المدنى للفرقة األولى مدنى ) الفصل الدراسى الثانى ( في جامعة المنصورة

1/7/1995 
 إلي  1/5/1991من  -ى في جامعة المنصورة تصميم اعمال الرى للسنة الثالثة للفصل الدراسى الثان

1/7/1995 
  1/7/1994إلي  1/4/1991من  -هيدروليكا القنوات المفتوحة في جامعة المنصورة 
  إلي  1/4/1991من  -الرى والصرف للفرقة الثانية مدنى الفصل الدراسى الثانى في جامعة المنصورة

1/7/1995 
 إلي  1/4/1991من  -دبلوم الرى والصرف في جامعة المنصورة  ديناميكا الموائع للفرقة األولى والثانية

1/7/1995 
  1/1/1993إلي  1/1/1990من  -هيدروليكا القوى المائية في جامعة المنصورة 
  من  -تصميم اعمال الرى للفرقة الرابعة مدنى ) نظام قديم ( الفصل الدراسى األول في جامعة المنصورة

 1/1/1995إلي  1/1/1990
 ة فى تدريس مواد هندسة هندسة الرى والهيدروليكا بالقسم كمعيد ومدرس مساعد بقسم الهندسة المعاون

 1/7/1995إلي  1/4/1989من  -المدنية في جامعة المنصورة 
  1/7/1995إلي  1/4/1989من  -ميكانيكا الموائع المتقدمة في جامعة المنصورة 

 التحكيم في المجاالت

 جامعة المنصورة -كلية الهندسة -ة مجلة المنصورة للعلوم الهندسي 
  جامعة المنصورة -مجلة علوم البيئة 
 جامعة أسيوط-كلية الهندسة-مجلة العلوم الهندسية 
  المجلة المصرية للعلوم األساسية و التطبيقية 
 جامعة الزقازيق -كلية الهندسة  -المجلة المصرية الدولية للعلوم الهندسية و التكنولوجيا 
 المجلة المصرية للعلوم األساسية و التطبيقية 



 المشاركة في اعمال الجودة

  جامعة المنصورة -كلية الهندسة  -عضو مجلس ادارة وحدة ضمان الجودة 

 المساهمات للجامعة

  2014نوفمبر  6-5عضو اللجنة المنظمة للمؤتمر الدولى الرابع لتطوير التعليم العالى المقترح عقده 
 جامعة المنصورة-عضو لجنة البت الفنى لعملية انشاء المركز التعليمى الطبى بكلية الطب 
 جامعة المنصورة-عضو لجنة البت المالى لعملية انشاء المركز التعليمى الطبى بكلية الطب 
 منسق الجامعة لدى وزارة الرى و الموارد المائية 
  عضو لجنة تحديد أسعار مشروع انشاء عمارتين لالسكان الطالبى بجامعة المنصورة بطريق االتفاق

 2004لسنة  72المباشر بالقرار الوزارى رقم 
 عضو لجنة دراسة مقترح الئحة وحدة المعامل و االجهزة العلمية بالجامعة 

 المساهمات لخدمة المجتمع

 معاينة و اعداد تقرير فنى عن الكوبرى المنهار على ترعة بسنديلة 
 معاينة و اعداد تقرير فنى لمديرية أمن الدقهلية 
  وزارة التموين  -عامة لتجارة الجملة الشركة ال-تقرير عن الحالة االنشائية لمخزن السلع التموينية-

 مدينة شربين-محافظة الدقهلية 
 المستشار الهندسى للسيد أ.د/ رئيس جامعة دمياط 
 عضو اللجنة الفنية لفحص ملف انشاء جامعة السالم المصرية 
 رئيس فريق تقديم الخدمات االستشارية و الدعم الفنى لصيانة وتطوير المدارس ذات الخطورة الداهمة 
 ضو اللجنة المشكلة من المجلس األعلى للجامعات الخاصة لمعاينة جامعة فاروس الخاصة باالسكنريةع 
 رئيس لجنة معاينة االمكانيات المادية و البشرية لزيادة عدد الطالب المقبولين بجامعة األهرام الكندية 

 مظاهر التقدير العلمي

 اتذة المساعدين )الدورة الحادية عشر(عضو اللجنة العلمية الدائمة لترقية األساتذة و األس 
 )محكم فى اللجنة العلمية الدائمة لترقية األساتذة و األساتذة المساعدين )الدورة العاشرة 
 )عضو اللجنة العلمية الدائمة لترقية األساتذة و األساتذة المساعدين )الدورة الثانية عشر 
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