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 صدق الله العظيم          وما توفيقى إال بالله عليه توكلت وإليه أنيب""                                   

 السيرة الذاتية

 (البيانات الشخصية والمؤهالت العلميةأواًل: )

 

 البيانات الشخصية
 مباشرعباس أمير محمد عقل  دكتــــور مهنــدس:

 14/08/1976 ـخ الميــــالد:ــــتاري

 ة مصر العربيةجمهوري –الشرقية   ـالد:ــالميـــــــ ـلمح

 ة أبناءثالثوأعول  متزوج  الحالـة اإلجتماعيــة:

 جامعة األزهر بالقاهرة. –بكلية الهندسة  أستاذ    ــــــــة:ـــــــالوظيفـ

  0237229063 (002) –  01026690674 (002) –  (002)0111695339 التـليفـــــــــــــــون:

     dr_amir_mobasher@azhar.edu.eg, dr_amir_mobasher@yahoo.com  ترونــى: كلالبريد األ

مدينمممة  –الحمممل السممما س   –جامعمممة األزهمممر  –كليمممة الهندسمممة  -ندسمممة المد يمممة لها قسممم  سالت:عنوان المرا

 القاهرة  - صر 

 المؤهالت العلمية
 –ة األزهممر بالقمماهر جامعممة -ةسممد كليممة الهن –( فرمرتبممة الشمممتيمماز ممم  مد يممة  اال دسممةبكممالوريوس الهن -1

2000. 

 –جامعمممة األزهمممر بالقممماهرة  -الهندسمممة  يمممةكل –ممممما( دروليكممممممهيمممم رى و –ماجسمممتير الهندسمممة المد يمممة  -2

 , وعنوان الرسالة:2005

 "كفاءة استخدام القواط  الرأسية أسفل فروشات منشآت الرى" 

“Efficiency of Cutoffs under Aprons of Irrigation Structures” 

, وعنممموان 2010 – مايممممممممممممممممما ممممألم – جامعمممة  ارمشمممتا ت التكنولوجيمممة –دسمممة المد يمممة  كتممموراة الهن -3

 الرسالة:



 Al-Azhar University                                                                                                     جامعة األزهر

   Faculty of Engineering                                                                                كلية الهندســـة             

     Civil Engineering Department                                                                    دنيةقسم الهندسة الم

                                 

2 
 

 حالة خزان السد العالل بأسوان"  –"استراتيجيات تشغيل الخزان التكيفية تحت شروط الحد المتغيرة 

“Adaptive Reservoir Operation Strategies under Changing Boundary Conditions – 

The Case of Aswan High Dam Reservoir” 

 صص الدقيقتخال
 اروليكيد لهالرى وا  

 التدرج الوظيفى
 (2005 – 2001  –جامعة األزهممر بالقاهمممممرة  –كلية الهندسة  -معيد بقس  الهندسة المد ية  -1

 .(2011 – 2005  –عة األزهر بالقاهرة امج –ة الهندسة ليك -مد ية لابقس  الهندسة ساعد مرس د م -2

 (2016 – 2011  –القاهرة ب مراألزه معةجا –ة الهندسكلية  -مدرس بقس  الهندسة المد ية  -3

إلمممل  – 2016  –جامعمممة األزهممممر بالقممماهرة  –كليمممة الهندسمممة  -بقسممم  الهندسمممة المد يمممة سممماعد أسمممتاذ م -4

2018). 

بنظممام ااعممارة  -أكتمموبر  ة بالسمما س ممم لل للهندسممعممااللمعهممد الكنممدى المد يممة با قسمم  الهندسممة رئممي  -5

 .(2019 إلل – 2018  - الداخلية

بتممماري   436, بقمممرار وزارى رقممم  للهندسمممة بالسممما س مممم  أكتممموبر العممماللى نمممد معهمممد الكلا وكيمممل -6

 - الداخليمممة ةربنظمممام ااعممما - معهمممد لاف  بمممن قسممم  الهندسمممة المد يمممةبأعممممال رئمممي   وقمممائ  ,5/2/2020

 .(2020 لإل – 2019 

 (2021 – 2020  –قاهرة بالمر زهاأل جامعة –كلية الهندسة  -بقس  الهندسة المد ية ساعد أستاذ م -7

 ألن(ال إل – 2021  –مر بالقاهرة األزه جامعة –كلية الهندسة  -بقس  الهندسة المد ية أستاذ  -8
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 (األنشطة التدريسية: ثانيًا)

  التدريسأعمال  
 البكالوريوسة دريس لمرحلأوال : الت

 ل اآلن:تحوم  2011 يومامنذ ل الفترة العلمية اآلتية خالت  تدري  المقررات 

 قس  مد ي. –الفرقة األولل  الرس  المد ي لطلبة ما ة -1

 قس  مد ي. –ثا ية ال الفرقة لطلبةميكا يكا الموائ   ما ة -2

 .قس  مد ي –ية الثا  قةفرال لطلبة رى والصرفة الهندس ما ة -3

 .مد ي  قس -" ليكارى وهيدروثالثة "الفرقة ال لطلبةالهيدروليكا ما ة  -4

 .مد ي  قس -" أشغال عامةثالثة "الفرقة ال لطلبةوليكا يدراله  ةما -5

 .مد ي قس  -ثالثة "ا شاءات" الالفرقة  ةلبلطمنشآت الرى  تصمي ما ة  -6

 .مد ي قس  -ثالثة "أشغال عامة" الفرقة ال ي  منشآت الرى لطلبةتصم ما ة -7

 .مد ي قس  -ليكا" روى وهيد ثالثة "رقة الالفر لبةلمياه" لطا  ر"إ ارة مصار اختيارى مقر ما ة -8

 .مد ي قس  -"رى وهيدروليكا" عة رابرقة اللفا ى لطلبةالرال أعم ما ة تصمي  -9

بقسمم  الهندسممة المد يممة لزيممارة الت العلميممة لطلبممة الفرقممة الثالثممة القيممام بالتنفيممذ وافشممراف علممل الممرح -10

 ى.لتا الكبرلد ا ى", وقناطرثورة "متحف الرمتحف ال

كا" وتممدري  ليوهيممدرو "رىيوسالوري  لمشمماري  التخممرج لطلبممة البكممحكممف والتل ااشممراركة فممالمشمما -11

 وهذه المشاري  هل:لمتصلة به, ررات التخصصية االمق

 ة لمشاري  الحماية م  أخطار السيول. اسات الهيدرولوجيمشروع إعدا  الدر -

  ت الرى الكبرى.مشروع تصمي  منشآ -

 كا.دروليالهيو رىمشروع ال -

 آت البحرية.منش ئ والدسة المواع هنمشرو -

  رى.ال وعات مشروع إ ارة مشر -

 ياات العلرحلة الدراسالتدريس لم : ثانيا
 ن:م وحتل اآل 2011ة منذ مايو العلمية اآلتية خالل الفترالمقررات ت  تدري  

العليمما بكليممة  اسممات ليكا" بالدررووالهيممد  لممرى"ا سممتير" لطلبممة ماجميكا يكمما موائمم  متقدمممةرر "  مقممتممدري -1

 ة األزهر.عالهندسة جام

 سمممة جامعمممةليمممة الهند كب يممماالعل بالدراسمممات "الصمممحية" تمممدري  مقمممرر "الهيمممدرولوجيا" لطلبمممة  بلوممممة  -2

 األزهر.
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ى والهيمممدروليكا" بالدراسمممات العليممما حديثمممة" لطلبمممة  بلوممممة "المممرتمممدري  مقمممرر "طمممر  رى و مممرف  -3

 األزهر.سة جامعة بكلية الهند 

 :زئى(ريس بها )عن طريق االنتداب الجالتدمت بق تىندسة والعليا للهلمعاهد الاو اتالكلي
"العاشـــر مـــ  رمضـــان والســـادس مـــ  عيـــ  بفر –رمضـــان  لى بالعاشـــر مـــ العـــا ولـــوجىالتكن هـــدالمعالً: وأ

 :وبر"أكت

, لتممدري  م  2022 /2021 وحتممل 2011/2012متصمملة ممم  العممام الدراسممل عشممرة أعمموام علممل مممدى وذلمم   

 ة:التالي ا  مولا

 (. CT 156 كو  الما ة  Civil Drawing (2) (2 ل  المد س  الرما ة  -1

 (. CT 104 الما ة كو    Fluid Mechanicsالموائ ا ميكا يك  ةما -2

 (. CT 161 كو  الما ة    Hydraulics (1)( 1ما ة الهيدروليكا   -3

 (. CT 261 ة  كو  الما   Hydraulics (2)( 2ما ة الهيدروليكا   -4

 Engineering principles of irrigation andوالصمممرف سمممة المممرى مبممما ن هند   ةمممما -5

drainage  ة ا   كو  المCT 154 .) 

 (. CT 264 كو  الما ة    Irrigation works (1)( 1رى  ما ة تصمي  أعمال  -6

 (. CT 265 كو  الما ة    Irrigation works (2)( 2ما ة تصمي  أعمال رى   -7

 كممو   Selected Topics in Water Resourcesميمماه ر الل مصمما  فمم رةاواضممي  مختممة مممما   -8

 (. CT 309الما ة 

رة الهندسممة المد يممة لزيممارة متحممف الثمموة لطلبممة قسمم  الممرحالت العلميمم للممعذ وافشممراف فيممام بالتنقيممال -9

 الدلتا الكبرى."متحف الرى", وقناطر 

ر شممل بالعاجل العممالعهممد التكنولممولمابا لهيممدروليكلموائمم  واالمشمماركة فممل تجهيممز معمممل ميكا يكمما ا -10

 بفرع السا س م  أكتوبر. – رمضانم  

 

ً ثاني  :زايد" شيخالخامس وال  "التجمع فرعيب ةسلعالى للهندا الكندى عهدالم: ا

 , 2018/2019 ,2017/2018, 2016/2017, 2015/2016 , 2013/2014ألعمممممممموام الجامعيممممممممة وذلمممممممم  ل

 تالية:  اللمواي  التدر 2019/2020

 (.CIW 111ما ة ل كو  ا  Civil Drawing الرس  المد لة   ما -1

  Principles of Construction & Building Engineering لبنمماءواممما ة هندسممة التشممييد  -2

 (.CIS 111 كو  الما ة 
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 كممو  الممما ة   Design of Water Resources Systemsصمما ر الميمماهأ ظمممة متصمممي    ةممما -3

CIVL 454.) 

 كمممو  المممما ة   Irrigation and Dismissal Engineeringف صمممرالوهندسمممة المممرى ة مممما   -4

CIVL 352.) 

 (.CIW 110 كو  الما ة   Fluid Mechanicsا الموائ كيكا يم ما ة -5

 (.CIW 211 كو  الما ة    Irrigation Network Engineeringما ة هندسة شبكات الرى   -6

 (.CIW 112 ة كو  الما     Hydraulicsما ة الهيدروليكا -7

 (.CIW 113ا ة مكو  ال    Hydrology وجياالهيدرول ة  ام -8

 (.CIW 311 كو  الما ة   Design of Irrigation Structures ىرمنشآت ال ما ة تصمي  -9

 Environmental Impacts ofهندسمممممية التمممممأثيرات البيليمممممة للمشمممممروعات المممممما ة  -10

Engineering Projects    كو  الما ة CIW 331.) 

بكمممالوريوس وتمممدري  المقمممررات لبمممة الي  لمشممماري  التخمممرج لطالمشممماركة فمممل ااشمممراف والتحكممم -11

 ي  هل:ارمشل(., وهذه اCIW 491ا ة  كو  المالتخصصية المتصلة به 

 يول. لسخطار ا  الحماية م  أرولوجية لمشاريلهيد الدراسات ا مشروع إعدا   -

 الكبرى.  منشآت الرى ي مشروع تصم -

ورة الثممرة متحممف ة لزيمماالمد يممة لطلبممة قسمم  الهندسممة وافشممراف علممل الممرحالت العلميممالتنفيممذ القيممام ب -12

 ."متحف الرى", وقناطر الدلتا الكبرى

 – الل للهندسمممةالكنمممدى العممم عهمممد لهيمممدروليكا بالميكممما الموائممم  وايكا م مممملعتجهيمممز مكة فمممل المشمممار -13

 توبر.  أكا س ملسبفرع ا

 
ً ثا  ة بالسادس م  أكتوبر كلية الهندسة بجامعة األهرام الكندي: لثا

 تالية:  اللمواي  التدر 2021/2022, 2020/2021, 2019/2020 ألعوام الجامعيةوذل  ل

 (.CBE 304 كو  الما ة   Fluid Mechanicsا الموائ كيكا يم ما ة -1

 (.CBE 301 ة كو  الما     Hydraulic Engineeringالهندسية  ما ة الهيدروليكا -2

 (.CBE 308ا ة  كو  الم  Water Resources Engineeringصا ر المياه ما ة هندسة م -3

 كمممو    Environmental and Sanitary Engineeringالهندسمممة الصمممحية والبيليمممة  مممما ة -4

 (.CBE 501ا ة الم

 CBE كمممو  المممما ة  Construction Eng. and Drawingالرسممم  ومممما ة هندسمممة التشمممييد  -5

201.) 
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 (.CBE 412 كو  الما ة   Irrigation and Drainageف صرالوالرى ة ما   -6

 (.CBE 417ا ة  كو  الم Hydrology  Advancedقدمة المت اوجيالهيدرول ة  ام -7

بكمممالوريوس وتمممدري  المقمممررات ي  لمشممماري  التخمممرج لطلبمممة الالمشممماركة فمممل ااشمممراف والتحكممم -8

 ي  هل:ارمشل, وهذه االتخصصية المتصلة به

 يول. لسخطار ا  الحماية م  أرولوجية لمشاريلهيد الدراسات ا مشروع إعدا   -

 كبرى. لا الرىمنشآت  ي مشروع تصم -

 
 المؤلفات العلمية

 ار الكتب المصرية.بد  لتسجيارى ال, جدسية"الهن لوجياو ة "الهيدرمحاضرات فل ما -1

 اضرات فل ما ة "الهيدروليكا الهندسية", جارى التسجيل بدار الكتب المصرية.مح -2

 .ةريتب المصدار الكيكا يكا الموائ  , جارى التسجيل بمب اكت -3

 .10692/2014ة الكتب المصري زء األول", برق  ايداع بداررى "الجكتاب تصمي  منشآت ال -4

 .20428/2015مصرية ايداع بدار الكتب الق  ربوالصرف ,  لرىهندسة ا اب كت -5

 .21491/2015المصرية ب كتلكتاب تصمي  منشآت الرى "الجزء الثا ل", برق  ايداع بدار ا -6

 

 
 (بحثيةال األنشطةًا: لثثا)

 لبحثيةاالهتمامات ا
 .يكيةولالهيدر النمذجة -1

 ة.وجيلهيدرولت ااسادرلا -2

 .يةوجولالهيدر النمذجة -3

 .ات السيولاس ر -4

 .تقيي  موار  المياه السطحية والجوفية -5

 .المياه اففتراضية -حماية الشواطئ -اا ارة المتكاملة لموار  المياه -6

  ر المياه. لمصاة ملكاتة الم اراا -7

 ه. ا ر المياتكيفية لمصاا ارة ال -8

 .المياه حركة ت فمجا في يلاآل والحاسب  يةرياضلا النماذج باستخدام اةحاكالم -9

 تشغيل الخزا ات والسدو . مجافت  في اآللي والحاسب  الرياضية النماذج باستخدام المحاكاة -10
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 اه.الميا ر التغيرات المناخية وتأثيرها علل مص -11

 ر. ا  حيرةة ب هر النيل علل إ را وعات المقامة علل أعاللر المشريثأت -12

 .ىلرشأت اي  منل تصمفالعوامل المؤثرة  -13

 
 مية:ل العلائرسعلى ال اإلشراف

 :وبيا ها كالتالل, ماجستيرلة رسا 12عد  , وكذل  ة كتورائل رسا 5ااشراف علل عد  

 
 (: زهرألا ة) هندس ئلسار 5وعددها  ةدكتوراالأواًل: رسائل 

 الة: سر 1ا هوعدد جة العلمية,ربها الدمنح صاحاالنتهاء منها وتم دكتوراة والتى الرسائل  -1
 

 مات الكبارى غير التقليدية فى المجارى المائيةلموضعى حول دعاحر اة الندراس :ةلن الرسانوا( ع1)

Study of The Local Scour Around Unconventional Bridge Piers In The Water Ways 

  محمو  حس حلملأحمد م/    احب الرسالة: م. اس

   ة كتورا       ة للحصول علل  رجة: مقدم رسالة

 17/3/2015: التسجيل ية علل كلالمجل   موافقة  ريتا

 20/10/2015: موافقة مجل  الجامعة علل التسجيل تاري  

 18/06/2017: موافقة مجل  الكلية علل منح الدرجة تاري  

 11/07/2017: رجة ل  الجامعة علل منح الد موافقة مج  يتار

 

 : لمشرفي أسماء ا

 ل عبد العال طفل علصم /أ.        المال عال و البأأ. / أ   محمد 

 ها ل جمعة ابراهي   /أ.م.        أمير محمد عقل مباشر د/أ.

 
 : ئلرسا 4وعددها  تحت اإلعداد للمناقشة  دكتوراةالرسائل  -2
 لجانبيةمآخذ امام الأشائش جز الحدام نطاقات حعظيم االستفادة م  استخت ة:ساللرا ن( عنوا2)

Optimization The hydraulic Performance of Using The aquatic Weeds Barriers Upstream 

Intakes 

 يو   السيد عبد السالمأحمد م/ اس   احب الرسالة: م. 

   ةراتو ك        رجة:رسالة مقدمة للحصول علل   

 27/10/2015: ة علل التسجيل موافقة مجل  الكليتاري  
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 10/04/2016: جيل ل التسمعة علاموافقة مجل  الجي  تار

 : مشرفي ماء السأ

  عنتر إمام إمامأ.م. /          أمير محمد عقل مباشر د/أ.       / أ   محمد أبو العال المال    .أ

 

 لمياهة على معامل تصرف المداخل المفيضات البئري هندسيةالص ئخصار التأثي ( عنوان الرسالة:3)

Effect of Geometric Characteristics for The Inlets of Shaft Spillways on The Discharge 

Coefficient 

 م/ عيد عنا ل عيد اس   احب الرسالة: م. 

   ة كتورا      رسالة مقدمة للحصول علل  رجة:  

 أكتوبر 2017: لل التسجيل ية عكلال  لقة مجافمو  تاري

 أكتوبر 2017: جيل التسعلل عة   الجامموافقة مجلتاري  

 : في ماء المشرسأ

      أمير محمد عقل مباشر د/أ.لمال      و العال ابأمحمد   أ. / أ 

 

 تحافتة خصائص تدفق المياه خالل شرائح مائلة متعددة الدراس عنوان الرسالة: (4)

 Investigation Of Water Flow Characteristics Through Multi-Orifices Inclined Plates 

 د الرحم بعأحمد محمو   / لة: ملرساحب ا ا  اس

  ةالدكتورا      رسالة مقدمة للحصول علل  رجة:  

  24/11/2020: موافقة مجل  الكلية علل التسجيل تاري  

  07/03/2021 : ل التسجيلعلة موافقة مجل  الجامعتاري  

 رفي : شمء الماسأ

      رأمير محمد عقل مباش د/أ.                       المال عالأبو الأ   محمد  /    أ.

 
 داخل كنظام للصرف المغطىاستخدام المصارف األفقية المغطاة متعددة الم ة:ساللرا ن( عنوا5)

Using Multiple Inlet Covered Horizontal Drains as A covered Drainage System 

 الوفاو أبد طه ب محمالخطا عمر ب م/ اس   احب الرسالة: م. 

   ةراتو ك        رجة:رسالة مقدمة للحصول علل   

 2021مارس  ورة : ة علل التسجيل موافقة مجل  الكليتاري  

 2021مارس  ورة : جيل ل التسمعة علاموافقة مجل  الجتاري  
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 : مشرفي ماء السأ

  أحمد حلمل محمو   /              مباشر أمير محمد عقل د/أ.      حمد أبو العال المال       م / أ.أ

 
 ) هندسة األزهر(:  لةرسا 12وعددها  ماجستيرالاً : رسائل نيثا

  :لئاسر 5وعددها , بها الدرجة العلميةوالتى تم االنتهاء منها ومنح صاحير الماجسترسائل  -1
 إطار التغيرات المناخيةان فى العالى بأسود ن السخزا ةإدار عنوان الرسالة: (1)

Operation of Aswan High Dam Reservoir under Impact of Potential Climate Changes 

Scenarios 

 نا ل عيد علل محمد ع / اس   احب الرسالة: م

  جستيرام      ول علل  رجة:  رسالة مقدمة للحص

 27/11/2012 :التسجيل  افقة مجل  الكلية عللوم  ريات

 12/11/2013: لتسجيل موافقة مجل  الجامعة علل اري  ات

 28/03/2017: لل منح الدرجة ة عكليمجل  الموافقة تاري  

 26/04/2017: ة موافقة مجل  الجامعة علل منح الدرجتاري  

 أسماء المشرفي : 

 زىمد فول فؤا  محرا   /       رد/ أمير محمد عقل مباش.أ     لمال ا الأ   محمد أبو الع  /أ.

 
 
 لشمالىحل مصر اساج بطول ئص األمواؤ بخصاالتنب عنوان الرسالة: (2)

Sea Wave Parameters Prediction Along Egyptian North Nile Delta Coast 

 ميد حس   الح عبد الح / احب الرسالة: ماس   

  ماجستير      :  ةجر   علل حصولرسالة مقدمة لل

 27/11/2012:  سجيللكلية علل التمجل  ا فقةمواتاري  

 09/09/2014: ل سجيعلل الت  الجامعة ة مجلموافقتاري  

 2018مارس : موافقة مجل  الكلية علل منح الدرجة   تاري

 2018أبريل : موافقة مجل  الجامعة علل منح الدرجة تاري  

 أسماء المشرفي : 

 ل الجوهرى .م/ تامر عل.أ                        شربام قلعمد محمير أ /د.أ
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ــالة: (3) ــوان الرس ــأثي عن ــة تغيــرات المناخر الت ــى ي ــزان سياســعل ــغيل الخ ــزان الســد  –ات تش ــة خ دراســة حال

 العالى بأسوان

Impact of Climate Changes on The Reservoir Operation Polices – The Case of Aswan 

High Dam Reservoir 

 العزيز  محمو  عبد ل م / رسالة: م احب ال  اس

  ماجستير      رسالة مقدمة للحصول علل  رجة:  

 24/04/2012: سجيل تلجل  الكلية علل اة مافقوم  تاري

 19/03/2015: موافقة مجل  الجامعة علل التسجيل تاري  

 2018  وفمبر: ة رجالد  موافقة مجل  الكلية علل منحتاري  

 2018بر  يسم: جة درال ة علل منحجامعال ل مج موافقةتاري  

 

 أسماء المشرفي : 

 جوهرى            مر علل الأ. .م/ تا                        رد عقل مباشأمير محم /دأ.
 

 
 على معامل تصرف المياه خاللها تأثير الخصائص الهندسية للفتحات  عنوان الرسالة: (4)

Effect of Geometric Characteristics on The Discharge Coefficient for Water Flow 

Through Orifices  

 الرحم  د مو  عبحأحمد م / مالرسالة: اس   احب 

  ماجستير      علل  رجة:   مة للحصولرسالة مقد 

 25/10/2016 :موافقة مجل  الكلية علل التسجيل تاري  

 18/01/2017: التسجيل علل معة الجاموافقة مجل  تاري  

 29/6/2020: رجة لد ا ة علل منحليلك  اة مجلموافق  ريتا

 25/7/2020 : عة علل منح الدرجةموافقة مجل  الجامتاري  

 : مشرفي ء الأسما

      اشرأمير محمد عقل مب د/أ.مصطفل علل عبد العال                      /أ.  

 
 لنهر النيلة وير المالحعلى تط رىبشلورفولوجية والتدخل امت الغيراتحليل الت عنوان الرسالة: (5)

 رمحمد مجدى جاب / اس   احب الرسالة: م

  ماجستير        رجة:دمة للحصول علل   ة مقرسال
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 25/10/2016: لل التسجيل جل  الكلية عموافقة مي  تار

 01/02/2017: ة علل التسجيل   الجامعموافقة مجلتاري  

  : ةالدرج لكلية علل منحجل  اقة مموافتاري  

 : ح الدرجة امعة علل منلجقة مجل  اافموتاري  

 

 أسماء المشرفي : 

 ر محمد شفيق             ا   /                         قل مباشرير محمد ع.د/ أمأ

 
 هندسةية بكل علميةال رجةنها ومنح صاحبها الداالنتهاء معليها و اإلشراف ى تموالتالماجستير رسائل  -2

 : رسالة 1ها عددو,  اة بنهجامع شبرا
 قةفاءة تبديد الطاعلى كتأثير الخصائص الهندسية للمفيضات المصطبية  رسالة:ن العنوا (6)

Effect of Geometric Characteristics for The Stepped Spillways  on The Energy Dissipation 

Efficiency 

 الحدى  محمد حم /  احب الرسالة: م  اس

  جستيرام        رجة:  ل لحصول عرسالة مقدمة لل

 09/02/2017: موافقة مجل  الجامعة علل التسجيل  تاري 

 20/01/2020: درجة لا نحعلل مامعة جموافقة مجل  التاري  

 لمشرفي : أسماء ا

 لب طالم أحمد عبد  م. /  يفي  بدوى عبد المجيد        / محمد أ.    مباشر .د/ أمير محمد عقلأ

 رسائل ) هندسة األزهر(:  6ددها مناقشة وعد للداعإلتحت ارسائل ماجستير  -3
 ة ناصر   فى بحير فولوجيةت الموروالتغيراالمؤثرة على  دراسة العوامل عنوان الرسالة: (7)

Study of Factors Affecting on The Morphological Changes in Lake Nasser 

  جيب  د محم شوقل / اس   احب الرسالة: م

  ماجستير      ة:   رجل عل لحصولرسالة مقدمة ل

 25/05/2013: موافقة مجل  الكلية علل التسجيل تاري  

 03/09/2014: يل تسجل الامعة علجلموافقة مجل  اتاري  

 شرفي : أسماء الم

      باشرد/ أمير محمد عقل مأ.                      المال  أ. / أ   محمد أبو العال
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 الحضريةق اطى المنمطار فياه األمة رإدا ة:العنوان الرس (8)

 هر محمد مامحمد  / ماس   احب الرسالة: 

  ريتسماج       رجة:  دمة للحصول علل ة مقرسال

 29/11/2016: موافقة مجل  الكلية علل التسجيل   ريتا

 18/01/2017: موافقة مجل  الجامعة علل التسجيل تاري  

 في : رشأسماء الم

               اشرد/ أمير محمد عقل مبأ.                                  ل  فتحأ. / أسامة 

 

ــوان  (9) ــالعن ــة اإلدارة ال ة:الرس ــومتكامل ــالمارد للم ــة مة ائي ــات التلتلبي ــة تطلب ــاطق القاحل ــتدامة للمن ــة المس نمي

 .فى جنوب سيناء

  راقعبد المختار محمد محمد  / اس   احب الرسالة: م

  تيرماجس      :  ةرج  ل ل عللحصورسالة مقدمة ل

 29/11/2016: التسجيل موافقة مجل  الكلية علل ي  تار

 18/01/2017 :ل لتسجية علل اموافقة مجل  الجامع تاري 

 أسماء المشرفي : 

               د/ أمير محمد عقل مباشرأ.أ. / أسامة فتحل                                  

      

 .ى القديمة والجديدةألراضرى باال طويرء مشروع تاأد تقييم الة:عنوان الرس (10)

Evaluation of Irrigation Improvement Project Performance in Old and New Lands  

  هل  الح إبراهي  محمد  /اس   احب الرسالة: م 

  ماجستير      رسالة مقدمة للحصول علل  رجة:  

 ءات جراستكمال ااى ارجا : سجيلالت جل  الكلية عللقة مفمواتاري  

 ااجراءات جارى استكمال  :لل التسجيل موافقة مجل  الجامعة عري  ات

 شرفي : أسماء الم

 أ. .م/ إبراهي  جعفر                                    رعقل مباش دير محممأ.د/ أ

 

 ندوقية.بخ الصابرلل فقتدالت على معدالارج والمخ داخلشكال المأتأثير دراسة  عنوان الرسالة: (11)

Effect of Shapes of Entrances and Exits on Discharges for Box Culverts   

 يد راهي  السبمحمد إ / سالة: ملراحب ااس   
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  ماجستير      رسالة مقدمة للحصول علل  رجة:  

 28/03/2017: موافقة مجل  الكلية علل التسجيل تاري  

 23/08/2017: سجيل تال لعة علالجامموافقة مجل  ري  ات

 المشرفي : اء أسم

             د  ر يرمحأ مدوح / م           ي  حس كري  بدر /                  اشربمحمد عقل م د/ أميرأ.

 
 
ــالة: (12) ــوان الرسـ ــة  عنـ ــاطر أنظمـ ــتدامة إلدارة مخـ ــة واالسـ ــة والمرونـ ــ  الموثوقيـ ــل مـ ــل متكامـ ــار عمـ إطـ

 مدادات المياهإ

Integrated Reliability, Resilience and Sustainability Framework for Water Supply 

Systems Risk Management           

 عوض  ويدار سهيلة خالد  / مسالة: حب الر ا  اس 

  يرالماجست      رسالة مقدمة للحصول علل  رجة:  

  2020أكتوبر : يل جموافقة مجل  الكلية علل التستاري  

  2020أكتوبر : يل   الجامعة علل التسجلمجة قموافتاري  

 أسماء المشرفي : 

            أسامة عاشور السيد  /           اشربعقل ممحمد  د/ أميرأ.

 
 تحكيم الرسائل العلمية:

 يا ها كالتالل:بو, رماجستيئل رسا 8عد   تحكي 

 
 : رسائل 5 اوعدده, رجامعة األزه -هندسة بكلية التحكيمها والتى تم ماجستير الرسائل 

 

 مالىائص األمواج بطول ساحل مصر الشبخصبؤ التن :ن الرسالةواعن (1)

Sea Wave Parameters Prediction Along Egyptian North Nile Delta Coast 

 عبد الحميد   الح حس  / م: الرسالة اس   احب 

  تيرجسما      رسالة مقدمة للحصول علل  رجة:  

 28/11/2017: حكي لجنة الت علل تشكيل ةيلكموافقة مجل  التاري  

 09/01/2018: لجنة التحكي  ئي  الجامعة علل تشكيل موافقة األستاذ الدكتور  ائب ر ري تا

 31/01/2018: مناقشة الرسالةتاري  
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 :  حكميماء المسأ

 عين شمس  ة عجام -ة بكلية الهندس  -وليكا أستاذ الري والهيدر         عبد المحسن المنجى المنجى  / .د أ -1

 األزهر  جامعة – بكلية الهندسة  -روليكا  أستاذ مساعد الري والهيد                راهيمجمعة إب  نىها.م.د/  أ -2

 زهر جامعة األ -بكلية الهندسة  -كا ييدرولالري واله أستاذ            يــر محمد عقل مباشرم أد/ .أ -3

 جامعة هليوبوليس  - دسةة الهنبكلي  -يكا مساعد الري والهيدرول ذ اأست              .م.د/ تامر علي الجوهريأ -4

 

ختلفــة مــ  أنـــواع م شــح  فــ بــار الد آســدالمــواد العالقــة علــ  إنتــأثير معــدل التصــرف وا :عنــوان الرســالة (2)

 التربة

Effect of Flow Rate and Suspended Solids on Clogging of Recharge Wells in Different Soil 

Types 

 يد السم د السالرجب عب مد أح /  احب الرسالة: م  سا

  ماجستير        رسالة مقدمة للحصول علل  رجة:

 27/02/2018:  نة التحكيتشكيل لج موافقة مجل  الكلية عللتاري  

 19/03/2018: كي  لجنة التح ائب رئي  الجامعة علل تشكيل  ورالدكتاألستاذ موافقة تاري  

 29/04/2018 :مناقشة الرسالةتاري  

 29/5/2018: الدرجة  منحكلية علل   الة مجلموافقتاري  

 20/6/2018: ل منح الدرجة   الجامعة علة مجلموافقتاري  

 

 :  ميحكء المماأس

 عين شمس   جامعة  –الهندسة  بكلية  -اذ الري والهيدروليكا ستأ           عطاهلة عبد الحميد أبو الن.د/  أ -1

 هر جامعة األز  -بكلية الهندسة    -كا وليي والهيدرالر أستاذ             مباشرل  ق عد/ أميــر محمد .أ -2

 األزهر  عة جام –بكلية الهندسة   -وليكا يدرالهالري وأستاذ           مد أبو العال المالأنس مح.د/ أ -3

 األزهر  جامعة  –ندسة لها  بكلية  -أستاذ مساعد الري والهيدروليكا                وليد السيد عبد الجليلم.د/  . أ -4

 ر األزه جامعة –بكلية الهندسة  -ري والهيدروليكا أستاذ مساعد ال             حمد ى أمصطفى عل .م.د/أ -5

 

ــ (3) ــالواعن ــأثير  ة:ن الرس ــىت ــة عل ــغ التغيــرات المناخي ــزان يل اسياســات تش ــزان الســد  –لخ ــة خ دراســة حال

 أسوانالعالى ب

Impact of Climate Changes on The Reservoir Operation Polices – The Case of Aswan 

High Dam Reservoir 
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 محمو  عبد العزيزمل  / : مالرسالة اس   احب 

  ماجستير      ة:   رج لول علللحص رسالة مقدمة

 27/02/2018: لل تشكيل لجنة التحكي لية عة مجل  الكموافقتاري  

 19/03/2018 :كي  حتعلل تشكيل لجنة ال ةمعالجموافقة األستاذ الدكتور  ائب رئي  اي  تار

 01/05/2018: مناقشة الرسالةتاري  

 : حكمي ماء المسأ

 زقازيق العة جام -ندسة بكلية اله  -هيدروليكا لوا  ذ الريأستا              أسامة خيرى صالح       .د/ أ -1

 األزهر  جامعة  –ة الهندسة ليبك  - الري والهيدروليكاأستاذ                  مد مصطفى على أحد/ .أ -2

 معة األزهر جا -بكلية الهندسة   -دروليكا الري والهي أستاذ              ميــر محمد عقل مباشرأ /د .أ -3

 جامعة هليوبوليس  -لهندسة بكلية ا -د الري والهيدروليكا مساع أستاذ        ر علي الجوهري         م.م.د/ تاأ -4

 
 ة الجزئية.مايذات الح جموااألز جة الخطية مع حواجولمال تفاع عنوان الرسالة: (4)

Linear Wave Interaction with Partially Protection Breakwaters 

 ل فلطمحمد  / سالة: محب الراس   ا

  ماجستير      :  علل  رجة رسالة مقدمة للحصول

 25/09/2018: علل تشكيل لجنة التحكي الكلية  موافقة مجل تاري  

 08/10/2018: عة علل تشكيل لجنة التحكي  جامب رئي  الائر  كتوافقة األستاذ الد وم  اريت

 01/11/2018: الرسالةمناقشة تاري  

 : حكمي مأسماء ال

 الزقازيق جامعة  -بكلية الهندسة  -والهيدروليكا الري  أستاذ                     كريم رى بص يمن أ.د/ أ -1

 جامعة األزهر  -بكلية الهندسة    -كا الهيدروليو  لري ا أستاذ            رباشد/ أميــر محمد عقل م .أ -2

 هر األز  جامعة  –دسة  الهن ليةبك -لري والهيدروليكا أستاذ ا          العال المالأنس محمد أبو .د/ أ -3

 
  ى معامل تصرف المياه خاللهافتحات علتأثير الخصائص الهندسية لل لة:الرسا عنوان (5)

Effect of Geometric Characteristics on The Discharge Coefficient for Water Flow 

Through Orifices  

 عبد الرحم أحمد محمو   / احب الرسالة: ماس   

  رماجستي       رجة:  علل  لحصوللمقدمة رسالة 

 9/2/2020 :لتحكي ل لجنة اموافقة مجل  الكلية علل تشكي  تاري
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 6/5/2020 :التحكي   جنةل تشكيل لة علور  ائب رئي  الجامعتكد لاذ اموافقة األستتاري  

 29/6/2020: الدرجة لل منح   الكلية عموافقة مجلتاري  

 25/7/2020: جة الدر علل منحمجل  الجامعة  فقةمواتاري  

 : حكمي سماء المأ

 األزهر  جامعة  –ة سند لهالية بك  -أستاذ الري والهيدروليكا                لمالأنس محمد أبو العال ا.د/ أ -1

 بنها   جامعة  – بشبرا لهندسة بكلية ا  -دروليكا أستاذ الري والهي       ى رفاعى الطوخى  عل  حمود م.د/ أ -2

 األزهر  ة جامع –   بكلية الهندسة   -وليكا والهيدرالري أستاذ            عال   عبد ال  مصطفى علىد/ .أ -3

 جامعة األزهر  -الهندسة  لية بك  -ليكا يدروالري واله ستاذ أ               د/ أميــر محمد عقل مباشر.أ -4

 
  لالنيى على تطوير المالحة لنهر ات المورفولوجية والتدخل البشرتحليل التغير لة:الرسا عنوان (6)

Analyzing the Morphological Changes and Human Interventions on the Nile River 

Navigation Development 

 

 جدى جابر إبراهي د ممحم / حب الرسالة: ما   اس

  رماجستي      لحصول علل  رجة:  رسالة مقدمة ل

 26/01/2021 :يل لجنة التحكي موافقة مجل  الكلية علل تشك  يتار

 22/02/2021 : التحكي  ةجنل تشكيل لكتور  ائب رئي  الجامعة علاذ الد األست فقةمواتاري  

 : حكمي سماء المأ

 األزهر  جامعة  –لية الهندسة بك  -أستاذ الري والهيدروليكا              محمد أبو العال المال سن أ.د/ أ -1

 بنها   جامعة –  بشبرا  الهندسة  بكلية  -ليكا أستاذ الري والهيدرو       ى رفاعى الطوخىعل  حمود م.د/ أ -2

 األزهرجامعة  -الهندسة  ليةبك -ليكا الري والهيدرو ستاذ أ           قل مباشرد/ أميــر محمد ع.أ -3
 
 

 : لةرسا 2, وعددها هابنجامعة  -شبرا  ةهندسوالتى تم تحكيمها بكلية الماجستير رسائل 
 كفاءة تبديد الطاقةصطبية على مفيضات الملل سيةص الهندر الخصائتأثي لرسالة:عنوان ا (7)

Effect of Geometric Characteristics for The Stepped Spillways  on The Energy Dissipation 

Efficiency 

 محمد حمدى  الح /اس   احب الرسالة: م. 

  اجستيرم      ل علل  رجة:  الة مقدمة للحصوسر

 27/02/2018: كي لجنة التح كيلتش لية عللمجل  الكموافقة ري  ات
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 19/03/2018 :لجامعة علل تشكيل لجنة التحكي  ا  ائب رئي موافقة األستاذ الدكتور تاري  

 09/02/2017: ل التسجيل الجامعة عل موافقة مجل  تاري 

 20/01/2020: درجة الامعة علل منح الجموافقة مجل  تاري  

 : حكمي أسماء الم

 األزهر  ة جامع –سة بكلية الهند   -أستاذ الري والهيدروليكا               الماللعال و امحمد أب أنس .د/ أ -1

 بنها   جامعة –  بشبرا  هندسة بكلية ال  -روليكا أستاذ الري والهيد         الطوخىحمود على رفاعى م.د/ أ -2

 بنها  عة جام – بشبرا   ةندسلية الهبك  -يكا رولمساعد الري والهيد  أستاذ           لمجيد فين بدوى عبد اني .م.د/  أ -3

 عة األزهر جام -  لهندسة بكلية ا  -الري والهيدروليكا  ستاذ أ            د/ أميــر محمد عقل مباشر.أ -4

 

 
 مة الرى.محاكاة وتحليل وحماية التدفق االنتقالى ألنظ الة:الرس عنوان (8)

Transient Flow Simulation, Analysis and Protection for Irrigation Systems 

 

 نة هللا فرج ذكل أحمد م / لرسالة: ماس   احب ا

  ماجستير      حصول علل  رجة:  مقدمة لل رسالة

 21/12/2020 :نة التحكي  لجامعة علل تشكيل لجئب رئي  اة األستاذ الدكتور  افقاموتاري  

 31/01/2021 :المناقشة تاري  

 : حكمي مأسماء ال

 زهر عة األجام -دسة  لهنبكلية ا  -الهيدروليكا ي و الر ستاذ أ           د/ أميــر محمد عقل مباشر.أ -1

 بنها   جامعة –  بشبرا  بكلية الهندسة   -ا تاذ الري والهيدروليكأس       الطوخى  رفاعى  حمود على م.د/ أ -2

 بنها   جامعة  – بشبرا بكلية الهندسة   -ري والهيدروليكا أستاذ ال               ذق       يل الحاعالء نب .د/  أ -3

 بنها  معة جا – بشبرا   ية الهندسةلبك  -هيدروليكا ري والمساعد ال أستاذ            ن بدوى عبد المجيد ي فني .م.د/  أ -4

 
 ؤتمرات الدولية ث بالمبحااأل تحكيم

خممام  عشممر الممذى  ظمتممه كليممة سممل الممدولل الند بمممؤتمر األزهممر الهالجلسممات العلميممة رئاسممة المشمماركة فممل 

 .2021مارس  15-13  األزهر فل الفترة مجامعة  –الهندسة 

 ليةدوجالت الاألبحاث بالم تحكيم

 :ولية والمحلية , وبيا ها كالتاللبالمجالت الد األبحاث العلمية  ي تحكيام بالق

1- Journal of Geoscience and Environment Protection 
2- Nile Water science & Engineering Journal. 
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3- Water Practice and Technology. 
4- Water Science Journal. 

5- The Egyptian International Journal of Engineering Sciences and Technology- 

Zagazig University. 

6- Mansoura Engineering Journal – Mansoura University. 
7- Journal of Engineering Researches – Tanat University. 
8- Scientific Journal for Faculty of Engineering- Port Said University. 

9- Journal of Al-Azhar University Engineering Sector. 
10- Civil Engineering Research Magazine – Al-Azhar University. 

 
 

 علميةال والندوات الدولية  المؤتمرات في المشاركة

 إسم المؤتمر  م 
يخ  تار 
 مرالمؤت

جهة ومكان  
 التنفيذ 

 دور المتقدم 

1  thineering 12Eng Azhar-Al

International Conference, AEIC 

2012. 
 هر ندسة األز ثانى عشر لهلالمؤتمر الدولى ا

ديسمبر  
2012 

 األزهر  جامعة
اركة بالحضور  شالم

 وإلقاء بحث 

2 
 thAzhar Engineering 13-Al

International Conference, AEIC 

2014. 
 األزهر  عشر لهندسةلث المؤتمر الدولى الثا

  سمبردي
2014 

 جامعة األزهر 
الحضور  ة بمشاركال

 وإلقاء بحث 

3 
First Scientific Conference on Water 

Engineering, Irrigation and 

Environment 

 ة لهندسة المياه والرى والبيئ لألو المؤتمر العلمى ا

ارس م
2017 

 ة بالحضور  المشارك جامعة القاهرة  

4 
 th14 Azhar Engineering-Al

International Conference, AEIC 

2017. 
 ر عشر لهندسة األزه رابعالمؤتمر الدولى ال

ديسمبر  
2017 

 ور  بالحض المشاركة  ألزهر جامعة ا

5 
والقناطر ود لشعبة السد العمل األولى  ورشة

    المائية والرى د ر الكبرى بوزارة الموا
و  ماي 8

2018 

ى وزارة  مبن
لمائية  الموارد ا

 والرى 
 ور اركة بالحض المش

6 
 aryCIC’S Multidisciplin th4

International Conference, Cairo, 

Egypt, Nov., 2019.  

  رنوفمب
2019 

CIC 
المشاركة بالحضور  

 وإلقاء بحث 
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7 

 th15ring neeAzhar Engi-Al

International Conference, AEIC 

2021. 
األزهر  عشر لهندسة خامسالالدولى  المؤتمر  

 مارس
2021 

 زهر جامعة األ 
المشاركة بالحضور  

 ث وإلقاء بح

 
 

 نشرها األبحاث التى تم
 : بحثا   32وعد ها  بإجمالل األبحاث المنشورة حتل اآلن نيابيلل فيما 

 : بحثًا 17 ددهاوع ها أثناء عملى كأستاذ مساعدشراألبحاث التى تم نأواًل: 

1- Mohamed Magdy Gaber, Amir M. Mobasher and Nader M. Shafiq, “Alternative 

Solutions of Navigational Bottlenecks in the Nile River,” Al-Azhar Engineering 

International Conference 15th, Mar., 13-15, 2021, Cairo, Egypt. 

2- Amir M. Mobasher and Ahmed H. Mahmud, “Effect Of Geometric 

Characteristics On The Aeration Efficiency In The Venturi System,” Al-Azhar 

Engineering International Conference 15th, Mar., 13-15, 2021, Cairo, Egypt. 

3- Mohamed Magdy Gaber, Amir M. Mobasher and Nader M. Shafiq “Study Of The 

Effects Of Human Interventions And Morphological Changes On River 

Navigation (Case study: from km 462 to 498 U.S Roda gauge in the third reach in 

the Nile river in Egypt),” International Journal of Civil Engineering and Technology 

(IJCIET), Volume 12, Issue 01, pp. 01-24, Article ID: IJCIET_12_01_001, ISSN 

Print: 0976-6308 and ISSN Online: 0976-6316, January 2021.  

4- Mohamed Ahmed Reda, Amir M. Mobasher “A Decision Support System For 

Risk Management With Application To Water Supply Systems In Egypt,” 

International Journal of Civil Engineering and Technology (IJCIET), Volume 11, 

Issue 11, pp. 01-16, Article ID: IJCIET_11_11_001, ISSN Print: 0976-6308 and 

ISSN Online: 0976-6316, November 2020. 

5- Ahmed M. Abdelrahman and Amir M. Mobasher, “Effect of Varying Orifice 

Thickness on The Discharge Coefficient for Different Orifices Shapes,” 
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Engineering Research Journal, Faculty of Engineering, Shoubra, Vol. No. (46), Oct., 

2020. 

6- Amir M. Mobasher and Ahmed M. Abdelrahman, “Investigation Of The Effect Of 

Changing Orifice Angle On The Discharge Coefficient,” Civil Engineering 

Research Magazine, Faculty of Engineering, Al_Azhar University (CERM), Vol. 

(42) No. (4), Oct. 2020. 

7- Amir M. Mobasher, Mohamed Ahmed Reda “Integrated Multiple Attribute 

Decision Framework for Risk Management of the Grand Ethiopian Renaissance 

Dam on Egypt,” International Research Journal of Engineering and Technology 

(IRJET), Vol. 07, Issue: 09, e-ISSN: 2395-0056, p-ISSN: 2395-0072, Sep 2020. 

8- Amir M. Mobasher, “Influence of the Reservoir Sedimentation on the Dam 

Operation – A Study of Aswan High Dam in Egypt,” Journal of Engineering 

Sciences (JES), Faculty of Engineering-Assiut University, Vol. (48) No. (5), Sep. 

2020. 

9- Ahmed M. Abdelrahman, Mostafa A. Abdelal and Amir M. Mobasher, 

“Investigating The Effect Of Orifice Area On The Discharge Coefficient For 

Different Orifice Shapes ,” Civil Engineering Research Magazine, Faculty of 

Engineering, Al_Azhar University (CERM), Vol. (42) No. (2), Apr. 2020. 

10- Amir Mobasher, “Improving Water Supply Security Through Re-Operation Of 

Multi-Purpose Reservoirs,” 4th CIC’S Multidisciplinary International Conference, 

Cairo, Egypt, Nov., 2019.  

11- Neven Badawy Abdel Majeed, Mohamed Abdel Muteleb, Amir Mobasher and 

Mohamed Hamdy Saleh, “Review of The energy Dissipation over Stepped Weir,” 

Engineering Research Journal, Faculty of Engineering, Shoubra, Vol. No. (27), Oct., 

2019. 

12- Ahmed H. Mahmud and Amir Mobasher, “Assessment of High Velocity Free 

Surface Flow Interaction With A Bridge Pier In A Curved Channel,” Journal of 

Applied Sciences Research, ISSN:1819544X E-ISSN: 1816-157X, Vol. 15, No. 1, 

Pages: 1 – 11, Feb., 2019. 
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13- Amir Mobasher, “Impact of The Grand Ethiopian Renaissance Dam on The 

Nile Levels in Egypt,” Journal of Al Azhar University Engineering Sector (JAUES), 

ISSN: 1110-6409, Vol. 14, Issue 50, Jan. 2019. 

14- Amir Mobasher and Ahmed H. Mahmud, “Backwater Rise Due To Bridge Piers 

in Curved Channels under Subcritical Flow Conditions,” Australian Journal of 

Basic and Applied Sciences, ISSN: 1991-8178, EISSN: 2309-8414, Vol. 13, No. 1, 

Pages: 117 – 127, Jan., 2019. 

15- Tamer Elgohary, Moussa S. Elbisy, Amir Mobasher and Hassan Salah, “Deep 

Wave Height Prediction For Alexandria Sea Region By Using Nonlinear 

Regression Method Compared To Support Vector Machine,” Current 

Development in Oceanography, ISSN: 0976-6960, Vol.10, No.1, Pages 1-14, 2018. 

16- Tamer Elgohary, Amir Mobasher and Hassan Salah, “Significant Deep Wave 

Height Prediction by using Support Vector Machine Approach (Alexandria as 

case of study),” International Journal of Current Engineering and Technology 

(IJCET), E-ISSN 2277 – 4106, P-ISSN 2347 – 5161, Vol.7, No.1, Feb. 2017. 

17- Anas El-Molla, Walid Alsayed, Amir Mobasher and Ahmed Helmy, “Investigation 

Scour Depth Around Bridge Piers in Curved Channels,” Journal of Al Azhar 

University Engineering Sector (JAUES), Vol. 12, No. 42. Jan. 2017. 

 

 : أبحاث 9 اددهوعمدرس ثناء عملى كث التى تم نشرها أاألبحا :ثانيًا

18- Mohamed Ayman El Salawy, Tamer Ali Elgohary, Amir Mobasher and Mai 

Mahmmoud Abd El Aziz, “Impact Of Climate Change On Reservoir Operation 

Policies – The Case Of Aswan High Dam Reservoir,” International Journal of 

Civil Engineering and Technology (IJCIET), Vol.7, Issue 2, March 2016. 

19- Amir Mobasher and Samer El-Abd, “Impact Assessment of Filling Period for 

Grand Ethiopian Renaissance Dam Reservoir on the Nile Flow Utilizing Data 

Driven Modelling ,” International Journal of Water Resources and Environmental 

Management, Vol.7, No.1 (2016). 
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20- Amir Mobasher, “Assessment of Potential Changes in Hydropower Production 

in Egypt due to Construction of Grand Ethiopian Renaissance Dam,” 

Engineering Research Journal, Faculty of Engineering, Shoubra, Vol. No. (27), Jan 

2016. 

 

21- Anas El-Molla, Amir Mobasher, Rani Mohamed and Anani Anani “Operation Of 

Aswan High Dam Reservoir Under Impact Of Potential Climate Changes 

Scenarios,” International Research Journal of Engineering and Technology (IRJET), 

Vol. 03, Issue: 01, Jan 2016. 

 

22- Amir Mobasher and Ahmed Moussa, “The Potential Impacts Of Low Releases 

From Nasser Lake Due To Climate Changes On Irrigation Pump Stations Along 

The Nile River,” Nile Water Science & Engineering Journal, Vol. 8, Issue 1, ISSN: 

2090-0953, June 2015. 

 

23- Ahmed Moussa and Amir Mobasher, “Climate Changes Impact On The River 

Nile Levels From Aswan To Esna Barrage,” Al-Azhar University Engineering 

Journal (JAUES), Vol. 9, No. 1. Dec. 2014. 

 

24- Amir Mobasher, “Re-Operation of Multi-Purposes Reservoirs for Coping with 

A Series of Low Floods,” Civil Engineering Research Magazine, Faculty of 

Engineering, Al_Azhar University (CERM), Vol. (36) No. (4), Oct 2014. 

 

25- Samer El-Abd and Amir Mobasher, “Modelling Of Nile River Flows At Dongola 

Utalizing Stochastic Modelling,” Civil Engineering Research Magazine, Volume 

35, No. 5, Nov 2013. 

 

26- Amir Mobasher, “Sensitivity of Reservoir Operation Performance to Climate 

Changes – The Case of Aswan High Dam Reservoir,” Al-Azhar Engineering 

International Conference 12th, Dec., 25-27, 2012, Cairo, Egypt. 
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 : أبحاث 6 وعددهاتوراة قبل الحصول على الدكبحاث التى تم نشرها األ: ًالثثا
 

27- Amir Mobasher and Manfred Ostrowski, "Improving Dam Safety through Re-

Operation of Multi-Purpose Reservoir," The Symposium on DAM SAFETY - 

Sustainability in a Changing Environment", 21st to the 24th of September 2010, 

Innsbruck, Austria. 

 

28- Amir Mobasher and Manfred Ostrowski, "Dynamic Reservoir Operation for 

Aswan High Dam Reservoir to Increase Nile Water Availability," "Wasserbau in 

Bewegung - von der Statik zur Dynamik", Symposium 1 - 3 July 2010, TU 

Muenchen, Wallgau, Germany. 

 

29- Amir Mobasher and Manfred Ostrowski, "An Assessment of Reservoir Operation 

Sensitivity to Climate Changes – The Case Study of Lake Nasser," The First 

European Congress of the IAHR, 4th – 6th May 2010, Edinburgh, UK. 

30- Amir Mobasher, "Using The Modelling System BlueM for The Case Of Aswan 

High Dam Reservoir," Darmstaedter Ingenieurkongress - Bau und Umwelt, 14. und 

15. September 2009, Darmstadt, Germany. 

 

31- Amir Mobasher and Manfred Ostrowski, "Adaptive Reservoir Operation 

Strategies under Changing Boundary Conditions – The case of Aswan High 

Dam Reservoir," Day of Hydrology, Ecology-Centre of Christian-Albrechts 

University of Kiel, 26 – 27 March 2009, Kiel, Germany. 

 

32- Amir Mobasher and Manfred Ostrowski, “Using The modeling System BlueM for 

The case of Aswan High Dam Reservoir,” The International conference "Nature-

oriented Flood Damage Prevention- Planning, Evaluation and Communication", 16 – 

18 April, 2008, Darmstadt, Germany. 
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 ق بهاالملتح ةيعلمرات الدوال
Training Course in “Teaching Adaptive Water Management,” Institute of 

Environmental Systems Research, University of Osnabruek, UNU – EHS, 12 – 14 May 

2009, Bonn, Germany. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 (امعيةجاألنشطة ال: ًابعرا)

 
 األنشطة األكاديمية 

 .ية لشعبة الرى والهيدروليكاركة فل أعمال تطوير المقررات الدراسالمشا -1

 راسل.لد ات آخر العام اوض  أسللة امتحا المشاركة فل أعمال  -2

 راسة بالقس .وخطط الد ل و  جداكة فل أعمال إعداشارالم -3

 
 معيات العلمية والمهنيةضوية الجع

 .1521/23لمصرية  قابة المهندسي  اعضو  -1

/  2019كمممديمل للعمممام األ مممم  أكتممموبر هندسمممة بالسممما سمعهمممد الكنمممدى العمممالل للجلممم  إ ارة العضمممو م -2

 م.2020

 

 

  المشاركة فى عضوية اللجان الفرعية داخل الكلية 
, 2012/2013ر للعممام الجمممامعل عممة األزهممجام – يممة بكليمممة الهندسممة مد لعضممو مجلمم  قسمم  الهندسممة ا -1

2016/2017 ,2017/2018  ,2020/2021. 
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,  2014/2015,  2011/2012عل الجممام األزهممر للعممام امعممةلهندسممة المد يممة  جعضممو كنتممرول قسمم  ا -2

2015/2016, 2016/2017 ,2017/2018 ,2020/2021. 

 .2013/2014عل امجلية للعام الالكت بالمكتبا نةعضو لج -3

 .2020/2021 م الجامعل ية للعااألكا يمل بقس  الهندسة المد اارشا   نةعضو لج -4

زهممممر للعممممام الجممممامعل األجامعممممة  -بكليممممة الهندسممممة  –وافعتممممما   و وحممممدة ضمممممان الجممممو ةضممممع -5

2012/2013 , 2013/2014. 

جامعممة األزهممر للعممام  -ة سممبكليممة الهند  -بقسمم  الهندسممة المد يممة  –افعتممما  ان الجممو ة وعضممو وحممدة ضممم -6

 .2020/2021, 2017/2018, 2016/2017ل جامعال

ة المد يممة علممل قممرار مجلمم  قسمم  الهندسمم ا   بنمماءة قسمم  الهندسممة المد يممق وحممدة الجممو ة بتنسمميعضممو لجنممة  -7

  :م لة( والمشك9/2/2021بتاري  

 واً ضع                 أمير محمد عقل مباشر         د/.أ -

 وا  ضع                             ن اعممحمد طه   . /.مأ -

 وا  ضع             لرحم  السمرةأيم  أحمد عبد ا . /.مأ -

 

علممل قممرار مجلمم  قسمم  الهندسممة  ا   بنمماءات والكمموارث بقسمم  الهندسممة المد يممة عضممو لجنممة إ ارة األزممم -8

 لمشكلة م :( وا6/4/2021 ية بتاري  مد ال

 رئي  اللجنة     أسامة فتحل محمو                     /أ.   -

 واً ضع    قل مباشر              ر محمد عأمي .د/أ -

 ا  وضع                عمان          محمد طه . /.مأ -

علممل  ا   بنمماءمد يممة الة بقسمم  الهندسممالب طمموال العممام الدراسممل تقمموي  مخرجممات تعلمم  الطممعضممو لجنممة  -9

  :م( والمشكلة 6/4/2021قرار مجل  قس  الهندسة المد ية بتاري  

 وا  ضع                       رانأحمد جمعة عس /أ.   -

 وا  ضع                     حسي  ااسناوى حس /أ.   -

 وا  ضع                       حس  وهدان عبد هللا /أ.   -

 وا  ضع                عصام محمد عبد الباسط /أ.   -

 وا  ضع                 مصطفل علل عبد العال /أ.   -

 اً وضع                 مد عقل مباشرمح أمير د/.أ -

 



 Al-Azhar University                                                                                                     جامعة األزهر

   Faculty of Engineering                                                                                كلية الهندســـة             

     Civil Engineering Department                                                                    دنيةقسم الهندسة الم

                                 

26 
 

معهد الكندى العالى للهندسة بالسادس من أكتوبر )بنظام ن الفرعية داخل الالمشاركة فى عضوية اللجا
   ة(اإلعارة الداخلي

 52(    17 للمممما ة  طبقممما   2019/2020للعمممام الدراسمممل ة وحمممدة ضممممان الجمممو ة مجلممم  إ ارعضمممو  -1

  :والمشكلة مم(  1970لسنة 

 لمعهد عميد ا                             محمد السيد حمو ة رز   /أ.   -

 هدوكيل المع                  مد عقل مباشر               مح أمير د/.أ -

 عضو هيلة التدري               الح الدي  إبراهي  عبد الرحم   وران   /   -

  عضو هيلة التدري                             خالد السيد السيد الحلو           /   -

 عضو هيلة التدري                              الدي  حمدى عبد الحميد عما /   -

 عضو هيلة التدري                         اريمان عبد السالم بيومل أحمد  /   -

 األمي  العام                        محمد مروان محمد  الح البيلل /م -

 رئي  اتحا  الطالب                         ه   محمد عبد محمد  أحمد  /الطالب  -

 عضوا               فيدي  يعينه عميد المعهد ضو خارجل م  المستع -

 

 52(    17 للمممما ة  طبقممما   2019/2020للعمممام الدراسمممل عاممممل والمكتبمممة التجهيمممزات والمعضمممو لجنمممة  -2

  :والمشكلة مم(  1970لسنة 

 يد المعهد عم                              ة محمد السيد حمورز   /أ.   -

 هدوكيل المع                         ل مباشر        مد عقمحأمير  .د/أ -

 األمي  العام                        محمد مروان محمد  الح البيلل /م -

 

(    17   للمممما ةطبقممما   2019/2020للعمممام الدراسمممل الشمممباب  ة شمممطة الطالبيمممة ورعايممماألعضمممو لجنمممة  -3

  :مالمشكلة وم(  1970لسنة  52

 هدوكيل المع                   ر              مد عقل مباشمحأمير  د/.أ -

 األمي  العام                        محمد مروان محمد  الح البيلل /م -

 الشباب  ةة الطالبية ورعايرئي  قس  األ شط                   الدي             علل سراج محمد  /أ -

 

لسمممنة  52(    17 للمممما ة  طبقممما   2019/2020للعمممام الدراسمممل  لبيلمممةمجتمممم  واخدممممة العضمممو لجنمممة  -4

  :والمشكلة مم(  1970

 هدوكيل المع                          مد عقل مباشر       محأمير  .د/أ -
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 األمي  العام                        محمد مروان محمد  الح البيلل /م -

   ضو هيلة التدريع             لرحم  ن  الح الدي  إبراهي  عبد ا ورا /   -

 عضو هيلة التدري                  ي  ميخائيل                جورج  س ماجد  /   -

 

 52(    17 للمممما ة  طبقممما   2019/2020و  2018/2019 لكنتمممرول بالمعهمممد لألعممموام الجامعيمممةرئمممي  ا -5

 .م(  1970لسنة 

 

لسمممنة  52(    17 للمممما ة  طبقممما   2019/2020 للعمممام الدراسممملات والكنتمممرول متحا مممافعضمممو لجنمممة  -6

  :شكلة موالمم(  1970

 يد المعهد عم                             محمد السيد حمو ة رز   /أ.   -

 هدوكيل المع                               مد عقل مباشر  محأمير  .د/أ -

 العام األمي                         محمد مروان محمد  الح البيلل /م -

 عضو هيلة التدري                             يد عما  الدي  حمدى عبد الحم /   -

 عضو هيلة التدري                           شهاب الدي  عبد الرحم  محمد   /   -

 52(    17 للمممما ة  طبقممما   2019/2020للعمممام الدراسمممل األكممما يمل والتسمممجيل  ارشممما  اعضمممو لجنمممة  -7

  :لة موالمشكم(  1970لسنة 

 عميد المعهد                               محمد السيد حمو ة رز   /.  أ -

 هدوكيل المع                                مد عقل مباشر محأمير  .د/أ -

 عضو هيلة التدري                              خالد السيد السيد الحلو           /   -

 تدري  عضو هيلة ال                         حس  عبد هللا الديب        أحمد  /   -

 

م(  1970لسممنة  52(    17 للممما ة  طبقمما   2019/2020للعممام الدراسممل أ يممب الطممالب مجلمم  تعضممو  -8

  :والمشكلة م

 هدوكيل المع                                 مد عقل مباشرمحأمير  .د/أ -

 هيلة التدري   عضو                      بيومل أحمد  اريمان عبد السالم  /   -

 عضو هيلة التدري               بد الرحم  ح الدي  إبراهي  ع وران  ال /   -
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 لدرجة أستاذ مساعدللتأهيل ة األزهر ضمان الجودة والتدريب بجامع مركز من يهاحاصل علالدورات ال
 

 "بقويم الطالوت تحاناتاالمنظم " :  إس  الدورة -1

                                                        “Student Evaluation” 

 مركز ضمان الجو ة والتدريب بجامعة األزهر  :دورةالمكان 

 15/06/2014إلي  14/06/2014 م   ا  اف عقتاري  

 

 لى"العا تعليملإعداد الدراسة الذاتية لمؤسسات ا" :  إس  الدورة -2

                                              “Self-Institution Assessment” 

 لجو ة والتدريب بجامعة األزهرا ضمان مركز  :مكان الدورة

 19/06/2014إلي  17/06/2014 م   تاري  اف عقا  

 

 عداد البحوث العلمية"فنيات تصميم وإ" :  إس  الدورة -3

                                              “Research Design Skills” 

 رتدريب بجامعة األزهمركز ضمان الجو ة وال  :ورةمكان الد 

 22/06/2014إلي  21/06/2014 م   ري  اف عقا  تا

 

 العرض الفعال"ارات "مه :  رةالدوإس   -4

                                              “Effective Presentation Skills” 

 زهرجامعة األدريب بمركز ضمان الجو ة والت  :لدورةن امكا

 26/06/2014إلي  25/06/2014 م   تاري  اف عقا  

 

 "خرائط المنهج وتوصيف المقررات" :  إس  الدورة -5

                              “Curriculum Mapping and Course Description” 

 زهربجامعة األ ريب  ة والتد جوان الممركز ض  :مكان الدورة

 04/08/2014إلي  02/08/2014 م   تاري  اف عقا  

 

 اذلدرجة أستللتأهيل ن الجودة والتدريب بجامعة األزهر ماض مركز حاصل عليها منالدورات ال
 "التخطيط االستراتيجى" :  رةالدوإس   -1

                                          “Strategic Planning” 

 جامعة األزهردسة بنهكلية ال  :ورةمكان الد 

 08/02/2018إلي  07/02/2018 م    عقا  اري  افت
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 "دارة الفعالة للوقت وضغوط العملاإل" :  إس  الدورة -2

                                          “Effective Stress and Time Management” 

 ألزهرة اب بجامعدريوالت ةمركز ضمان الجو    :مكان الدورة

 12/08/2018لي إ 11/08/2018 م    عقا  اف  تاري

 

 "لقانونيةواة داريإلة المهارات اتنمي" :  إس  الدورة -3

                                          “Developing Legal and Administration Skills” 

 راألزه امعةب بجيرمركز ضمان الجو ة والتد   :كان الدورةم          

 14/08/2018إلي  13/08/2018 م   ري  اف عقا  ات          

 

 "ر مؤسسات التعليم العالىويتطالتجاهات الحديثة لا" :  إس  الدورة -4

 ب بجامعة األزهر يتدروالالجو ة مركز ضمان   :مكان الدورة

 11/02/2020إلي  10/02/2020 م    تاري  اف عقا  

 

 "رثكوامات والألزة ااردإ" :  إس  الدورة -5

 امعة األزهر ب بجتدريمركز ضمان الجو ة وال  :ورةد لمكان ا

 16/08/2020ي إل 16/08/2020 م     تاري  اف عقا

 لتعليم واالعتماداجودة  ة لضمانالهيئة القومي الدورات الحاصل عليها من
 "لعالىم التعلياهد ات ومعاوتقويم نواتج التعلم لكلي والمقررات توصيف البرامج" :  إس  الدورة -1

 التعلي  وافعتما  ان جو ة الهيلة القومية لضم  :لدورةا نمكا

 07/11/2019إلي  05/11/2019  م   عقا  تاري  اف

 "يم العالىليات ومعاهد التعلكب لالطال تقويمنظم االمتحانات و" :  إس  الدورة -2

 عتما  يلة القومية لضمان جو ة التعلي  وافاله  :الدورة انمك

 13/02/2020إلي  12/02/2020 م   ا   عقتاري  اف

 "ت وآليات التطبيقدااعلى الجدارات : إرشورشة عمل : التعلم القائم "  : دورةإس  ال -3

   وافعتما  يالتعلجو ة ضمان الهيلة القومية ل  :مكان الدورة

 21/03/2020لي إ 21/03/2020 م   ري  اف عقا  تا
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  خدمة المجتمع المشاركة فى
 

   ممم  خمماللخدمممة المجتمممسممة جامعممة األزهممر فممل المسمماهمة ممم  خممالل مركممز التخطمميط العمرا ممل بكليممة الهند 

سمماعدة المممواطيني  التصممالح علممل مخالفممات البنمماء ورفمم  المعا مماة عمم  كاهممل المممواط  البسمميط ومتنفيممذ قمما ون 

 ومحدو ى الدخل فل التجاوب م  سياسات وأهداف الدولة.

 
 
 
 

 
 

 

 (بيقيةتطاألنشطة ال: اًًخامس)

 ليةالعمالمهارات وتطبيقية األنشطة ال
 

 المسلوليات منها :و المهام مل م  العديد م في التعاخبرة عملية 

 .ختلفةراسات األثر البيلل للمشروعات المإعدا     -1

 علل المشروعات المختلفة.يل تأثير التغيرات المناخية لتح -2

ورش العممممل  وحضمممور, وليكمممة واا شمممائية ألعممممال المممرى والصمممرفدرالهي مراجعمممة وتقيمممي  الدراسمممات  -3

 بهذا الصد . المتعلقة

 ت الهيدروليكية.آشنلمواالرف   ات ئل لمحطا شايدرولكل واالتصمي  اله -4

يممممرات بحالقنمممموات و السممممدو  وال ت الممممر آمنشمممم ف علممممل تنفيممممذ شممممراي وااالهيممممدروليكتصمممممي  ال -5

 ب (اف طناعية، البرا

 بها.واألعمال المد ية المتعلقة  كات المياه والصرف الصحلشبلمحطات و كلالتصمي  الهيدرولي -6

 ت.ا اك  في الفيضات التحلمنش واا شائل التصمي  الهيدروليكي -7

 قمار الصناعية.األ  ورور الجوية ووالصافية ة والطبوغريولوجيلجتحليل الخرائط ا -8

 ات األر ا  الجوية.ا حليل بيت -9

 ار.مطحساب العا فة التصميمية لال -10
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 قد.تحليل البيا ات الهيدرولوجية والجيولوجية وكيفية حساب الفوا -11

 .(WMSمستجمعات المياه  لجة  مذ  ام  ظامباستخد  ختلفةولوجية المذج الهيدرتطبيق النما -12

 ت.م  الفيضا اتية التح اية البنيةحم -13

 ل الفيضا ات وفقا لدراسة الجدوى.عللسيطرة  ياغة أفضل البدائل ل -14

ممم  اف تهمماء ممم  فنممي للمشممروع  زيممارات حقليممة / تقممديمات / الخممدمات الالزمممة للتأكممد المتابعممة العمممل  -15

 ع(.لمشروم  مراحل اكل مرحلة 

 ة العمل.المشروع وخطالة ضيح حالعميل لتوة إلل اج عت الح ديمية كلمالتقا  العروض اعد إ -16

 ومخططات التنفيذ.جداول الكميات و  العطاء،إعدا  مستندات  -17

 ر الجزئية ومخرجاتها.التقاري لماعة أعفحص ومراج -18

 ي .ي  المنظمة ومعايير التصمالتأكد م  افمتثال لكافة القوا  -19

 .روليكيةوالهيد ة اا شائي والرسومات ات ات والتصميمالحساب جمي  مراجعة -20

 العمل وجو ته. يرتقيي  سن وجد( لإتشار  الباط   ماعات م  اسفجتضور اح -21

 العديد م  البرامج منها :  وكذل  خبرة عملية في التعامل م

Sap 2000, AutoCAD 2015, CulvertMaster, Flowmaster, Global Mapper,  

Watershed Modeling System(WMS), Geographic Information Systems(GIS) , 

AutoCAD Civil 3D, Storm cad, Micro Drainage, Hydrological Frequency 

Analysis (HYFRAN), and MS Office. 

 
 المشروعات التطبيقية

إعممدا  ذل  لصممرف وكمماو رىالمد يممة للممالمنشممآت تصمممي   ات فممي مجممالعمممل العديممد ممم  الدراسممالمشمماركة فممي 

 ها:منربي , في مصر والعال  العسيول مخاطر الم  اية ت الحمنشآمائية لاا شو ات الهيدروليكيةميمصتال

 –  التابعمممة لممموزارة المممموار  المائيمممة والمممرى شممميالزينمممل بمحافظمممة كفمممر ال رى إ شممماء محطمممة طلمبمممات  -1

 .همليون جني 30 بحوالل رقد ي ال المد يةوبحج  عمل لألعم –لكهرباء مصلحة الميكا يكا وا

 –المممرى وزارة المممموار  المائيمممة و  التابعمممة لمممالشمممية كفمممر لمممول بمحافظمممزغرى ت إ شممماء محطمممة طلمبممما -2

 مليون جنيه. 30مد ية يقدر بحوالل الوبحج  عمل لألعمال  –صلحة الميكا يكا والكهرباء م

مصممملحة  –ى يمممة والمممرئماالة المممموار  التابعمممة لممموزارقنممما  بمحافظمممةرى بنبمممان حطمممة طلمبمممات إ شممماء م -3

 مليون جنيه. 30 يقدر بحوالل ية ل المد عمل لألعمابحج  و –لكهرباء يكا يكا واالم

 –ار  المائيمممة والمممرى ممممولتابعمممة لممموزارة الات رى الرزيقمممات بمحافظمممة أسممموان امبمممحطمممة طلإ شممماء م -4

 .هنيج مليون 35ل ألعمال المد ية يقدر بحوالوبحج  عمل ل –مصلحة الميكا يكا والكهرباء 
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 –مائيممة والممرى الممموار  ال زارةبعممة لممورسممعيد التاظممة بوافحرى سممهل الحسممينية بممحطممة طلمبممات  إ شمماء -5

 مليون جنيه. 43ل الالمد ية يقدر بحووبحج  عمل لألعمال  –والكهرباء ا يكا يكمصلحة الم

  روالممممة لممموزارة السممملة بمحافظمممة أسممموان التابعممماسمممتكمال األعممممال المد يمممة لمحطمممة طلمبمممات رى الس -6

 35بحممموالل  لمد يمممة يقمممدرال الألعمممم وبحجممم  عممممل –بممماء هرالميكا يكممما والك لحةمصممم –يمممة والمممرى المائ

 مليون جنيه.

فظمممة الفيممموم التابعمممة لممموزارة حا  محطمممة الطممماج  بمطمممة طلمبمممات لتغذيمممة بحمممر البشممموات مممممحإ شممماء  -7

والل در بحممد يممة يقمممالل عمممل لألعممماوبحجمم   –كا يكمما والكهربمماء مصمملحة المي –الممموار  المائيممة والممرى 

 يه.مليون جن 20

ر دخل كفمممبحمممر مشمممتول أممممام مممم علمممل( 7.00الكيلمممو  عنمممد  مسممملحة اة خرسممما ةرى مشممموبإ شممماء كممم -8

 الشرقية.محافظة  –يق ازالمحلية ببيشة قايد مركز الزقالوخدة  –الجاورشل 

كفممر كممز مر –يممة الربمماعل قرأمممام مصممرف افبراهيميممة  علممل( 5.00عنممد الكيلممو  إ شمماء كمموبرى مشمماة   -9

 الشرقية.محافظة  – قر 

 –يوليممو  23خممط  800/ 2الحديممد كيلممو  السممكة متممر أسممفل 2.00ر يكل قطمم  الهيممدرولبالممدفة عدايممإ شمماء  -10

 تغذية القرى المحرومة بمحافظة القليوبية.ل م  300القناطر لمرور خط مياه قطر شبي  

مشمممروع توريمممد رى ضمممم  دائفل الطريمممق الممممممم  أسممم 2250لهيمممدروليكل قطمممر إ شممماء عدايمممة بالمممدف  ا -11

( علممل الطريممق 1النصممر  د ممم  رافمم  تممكه يملحقاتممممم  و 800ر رن قطممممم خممط مواسممير زهممر تركيممب و

 بالمقط . 3م 15000تل الخزان وحدائرى ال

, ضممم  كتممر أسممفل الطريممق الممدائرى أمممام هضممبة المقطمم  1.80لهيممدروليكل قطممر ا إ شمماء عدايممة بالممدف  -12

 .حتل الطريق الدائرى الهضبة الوسطللمقط  بن امياه م  خزا مشروع تغيير مسار خط

ب, الصممحراء اررأس غمم -طريممق الشممي  فضمملالسمميول لممم  مخمماطر  ةحمايمممممال الوتصمممي  أع  راسممة -13

 .السيولمصر م  أخطار  - الشرقية

مصممر ممم  أخطممار  -ل سممفاجا الممدول –قنمما  طريممقممم  مخمماطر السمميول ل حمايممةوتصمممي  أعمممال ال ةراسمم   -14

 .السيول

صمممر مممم  م -سممميناء  جنممموب  – منطقمممة وتيمممرالسممميول ل مممم  مخممماطر مايمممةحالممممال أع وتصممممي  راسمممة   -15

 .لر السيوأخطا

ل يووتصمممي  شممبكة تصممريف ميمماه األمطممار والسمم اطر السمميولمخممممم   يممةحماوتصمممي  أعمممال ال راسممة   -16

 .بالمملكة العربية السعو ية عسير  -بيشة  لمناطق

 السمميولار وألمطمميف ميمماه اتصممرة بك  شمموتصمممي السمميولممم  مخمماطر  حمايممة  أعمممال الوتصمممي راسممة   -17

 .السعو ية كة العربية لمملباسير ع -بار   –يرية لعا لمناطق
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 مطممار والسمميولاألوتصمممي  شممبكة تصممريف ميمماه  ممم  مخمماطر السمميول حمايممةلا أعمممال وتصمممي  راسممة   -18

 .ربية السعو ية بالمملكة الععسير  -طريب  –روضة ب   ورة  لمناطق

 لطممار والسمميواألم اهصمممي  شممبكة تصممريف ميممتو خمماطر السمميولم  ممم يممةحمامي  أعمممال الوتصمم راسممة   -19

 .لسعو ية ا لعربيةبالمملكة االباحة  –رشة بلج –لحميد ا طقلمنا
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