
 

 

 

 السيرة الذاتية 

 / عبير أحمد محمد عبد القوى أ.م.د
 قليمي والعمرانياإل كلية التخطيط –بقسم التخطيط العمرانى  أستاذ مساعد 

 جامعه القاهرة -

 

 

 

 

  

 البيانات الشخصية:  

   1 – 14: تاريخ الميالد

 عزبأ :الحالة االجتماعية

 مصرية: الجنسية

  01006973883 - 01152397060 :ارقام الهاتف 

      drabeerkawy@yahoo.com abeer_planner@yahoo.com   or :االيميل االلكترونى 

abeerkawy@furp.cu.edu.eg 

 

 جامعة القاهرة  –قليمى كلية التخطيط العمرانى واإل –التخطيط العمرانى  : استاذ مساعد بقسم الوظيفة الحالية

 Elkawy-Abd-https://www.researchgate.net/profile/Abeer الصفحه الشخصية موقع

 

 

 المؤهالت العلمية: وال :أ

ول  ترتيب األ – مرتبه الشرف بتقدير عام جيد جدا 2001تخطيط عمرانى عام   سبكالوريو:   المؤهل الجامعى ▪

 .طوال الخمس سنواتعلى الكلية 

 

و   2002التمهيدية للدراسات العليا في    ول بمرحلة الدراسات  ترتيب األ  :  الدراسات التمهيدية للدراسات العليا ▪

 جيد جدا بمرتبه الشرف. بتقدير 2003

 

  .جامعه القاهرة –قليمى كلية التخطيط العمرانى واإل – 2008ماجستير تخطيط مدن عام الماجستير :  ▪

الزراعية فى ضوء ظاهرة   التعمير والتنمية  الماجستير ) تقويم كفاءة اختيار مواقع مشروعات  عنوان رساله 

 سيناء(.  ى مشروع ترعه السالم بشمالبالتطبيق عل –التصحر 

 

قليمى كلية التخطيط العمرانى واإل  –  2013قليمى عام  الفلسفة فى التخطيط العمرانى واإلدكتوراه  الدكتوراه :   ▪

 جامعة القاهرة. –

الدكتوراه   الرئيسية والفرعية عنوان رساله  بمنظومة مراكز االنشطة  الحضرى والتحوالت  النمو  ديناميكية   "

 .راسة حاله النطاق الحضرى للقاهرة الكبرى() د  -بالتجمعات الحضرية الكبرى" 

 

تم    –(    2018درجة ( ) يوليو    95.18في تخصص التخطيط العمراني بتقدير ممتاز  )  :  درجة استاذ مساعد   ▪

جامعه   ، للجامعات  االعلي  المجلس   ، العمراني  والتخطيط  للعمارة  الدائمة  العلمية  اللجنة  خالل  من  الترقية 

 القاهرة .

 

 التخصص العلمي  مجاالت ثانيا

 تجمعات العمرانية الجديدة والقائمةتخطيط ال ▪

 استعماالت االراضي   وادارة تخطيط ▪

 مشروعات التنمية العمرانية االدارة الحضرية وادارة  ▪

 السيرة الذاتية   
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 تخطيط مناطق التطوير العمراني  ▪

 تشريعات وسياسات قطاع االسكان ▪

 تشريعات العمران ▪

 مات تخطيط المناطق المتخصصة وظيفيا ومراكز الخد ▪

 

 التاريخ الوظيفي: ثالثا  

 .3/12/2001عتبارا من قسم التخطيط العمراني  إ  –قليمي والعمراني معيدة بكلية التخطيط اإل ▪

 .6/4/2008عتبارا من قسم التخطيط العمراني إ  –قليمي والعمراني بكلية النخطيط اإلمدرس مساعد   ▪

 .26/6/2013عتبارا من لعمراني إقسم التخطيط ا –قليمي والعمراني  مدرس بكلية التخطيط اإل ▪

 .31/7/2018قسم التخطيط العمراني إعبارا من  –أستاذ مساعد بقسم التخطيط العمراني   ▪

 وحتي االن  2014من عام  عضوه بمجلس قسم التخطيط العمراني  ▪

 2014/2015س قسم التخطيط العمراني عام مينه مجلأ ▪

 .2015/2016،   2014/2015عضوه لجنه الدراسات العليا اعوام   ▪

 .2017وحتي عام  2014عوام  عضوة بكنترول الكلية من أ ▪

 ن وحتي اآل  2017/2018عوام  كنترول الدراسات العليا أعضوه ب ▪

 .2017/2018تحاد الطلبة عام  رئيس اللجنه العلمية أل ▪
 

 خبرة التدريس : رابعا 

 المقررات التي تم المشاركة في تدريسها بالمرحلة الجامعية األولي بالكلية: -أ

تم االشتراك في التدريس للمقررات ) كهيئةةة معاونةةه العهةةا  هيئةةة   2013وحتي عام    2001خالل الفترة من سبتمبر  
 التدريس (

 تاريخ ونظريات العمران ) الفرقة األولي(. -1

 تعبير وأظهار ) الفرقة األولي (. -2

 تربة واساسات ) الفرقة الثالثة (. -3

 نظم انشاءات ) الفرقة األولي (. -4

 دن والمجتمعات العمرانية القائمة ) الفرقة الثالثة (.تخطيط الم -5

 تخطيط المدن والمجتمعات العمرانية الجديدة ) الفرقة الرابعة (. -6

 إدارة وتشريعات العمران ) الفرقة الرابعة (. -7

 ) الفرقة الثالثة (. 1تخطيط عمران الريف  -8

 ) الفرقة الخامسة (. 2تخطيط عمران ريف  -9

 ي ) الفرقة الثانية (.تخطيط استعماالت األراض -10

 تخطيط المناطق المتخصصة وظيفيا ) الفرقة الخامسة (. -11

 اقتصاد العمران ) الفرقة الثالثة (. -12

 نظم العمران ) الفرقة الثالثة (. -13

 المنهج العلمي ) الفرقة الثانية(.  -14

 مناعج بحث ) الفرقة الخامسة (. -15

 اجتماع عمراني ) الفرقة الثالثة ( -16

 ة الخامسة(.مشروع التخرج ) الفرق -17

 

وحتي اآلن تم االشتراك في التدريس للمقةةررات االتيةةة لطلبةةة كليةةة التخطةةيط العمرانةةي         2013خالل الفترة من سبتمبر  
 ) كعهو هيئة تدريس (:

 إدارة وتشريعات العمران ) الفرقة الرابعة (. -1
 تخطيط استعماالت األراضي ) الفرقة الثانية (. -2

 متخصصة وظيفيا ) الفرقة الخامسة (.تخطيط المناطق ال -3

 اقتصاد العمران ) الفرقة الثالثة (.-4

 إدارة مشروعات التنمية العمرانية ) لمسار اإلسكان (.-5

 إدارة مشروعات التنمية العمرانية ) لمسار التخطيط (.-6

 موضوعات مختارة فى التخطيط العمرانى.-7

 ) الفرقة الخامسة(. 1مشروع تخرج  -8



 ) الفرقة الخامسة (. 2تخرج    مشروع-9

 

 المقررات التي تم المشاركة في تدريسها بمرحلة الدراسات العليا بالكلية: -ب

 الئحة قديمة (. –اجتماع حضري ) تمهيدي  ماجستير   -1

 إدارة النمو العمراني ) تمهيدي ماجستير ودكتوراه(. -2

 إقتصاديات اإلدارة الحضرية ) تمهيدي ماجستير ودكتوراه(. -3

 ريعات االسكان.تش -4

 

 المشاركة في تدريسها بكليات وجامعات أخري:المقررات التي تم  -ج

قساام  –فاارع السااادس ماان اكتااوبر  –مضااان د التكنولوجي العااالي بالعا اار ماان رتدريس مادة ) تخطيط مدن ( في المعه

 .2014الهندسة المعمارية خالل الفصل الدراسي يناير/ مايو 

 

 التى تم حهورها: الدورات التدريبية خامسا 

 أ/ الدورات التدريبية المرتبطة بالتدريس: 

 .حضور دورة فى العرض الفعال ▪

 .تصال الفعال حضور دورة فى األ ▪

 .حضور دورة فى اساليب التدريس المتقدمة ▪

 . حضور دورة فى النشر العلمى ▪

 .حضور دورة فى كيفية تقييم الطالب ▪

 .دارة الفريق البحثىحضور دورة فى إ ▪

 .ستراتيجىالتخطيط اإل ور دورة فىحض ▪

 . حضور دورة فى الكتابه العلمية ▪

 . حضور دورة فى البحث العلمى ▪

 .حضور دورة فى جودة التعليم ▪

 .حضور دورة الساعات المعتمدة ▪

 حضور دورة المشروعات التنافسية. ▪

 .حضور دورة تنظيم المؤتمرات العلمية ▪

 بتكار االبداعيحضور دورة اإل ▪

 كالت.دورة اتخاذ القرارات وحل المش ▪

 

 ب/ دورات تدريبية أخري: 

 28الااي  2002مااارس  23حضور دورة تدريبية عن الكتابه العلمية ، مركز النشر بجامعة القاااهرة ، فااي الفتاارة ماان   ▪

 .2002مارس 

 درجة. 560جتياز االمتحان بدرجة ، وتم إ 2005في يناير    toeflحضور دورة تويفيل   ▪

 2005برياال عااام المساعدين والمعيدين بالجامعة ، أنت الخاصة بالمدرسين نترياز اختبار دورة الحاسب االلي واألاجت ▪

 ، كلية الحاسبات والمعلومات ، جامعة القاهرة.

 30وإلي  2009ابريل  12ئ" في الفترة من في التحليل االحصائ  SPSSحضور دورة تدريبية عن " استخدام برنامج   ▪

 جتياز االختبار .، وإ 2009ابريل 

 .2017اكتوبر  ،   GISنظم المعلومات الجغرافية  حضور دورة مقدمة ▪

عتماااد بجامعااة القاااهرة ، نااوان " التخطاايط االسااتراتيجي " ، إدارة مركااز ضاامان الجااودة واإلحضر دورة تدريبية بع ▪

 . 2008نوفمبر  

ة عداد االستبيانات وتحليلها بغاارض ضاامان الجااودة " ،  إدارة مركااز ضاامان الجااودحضور دورة تدريبية بعنوان " إ ▪

 .2008واالعتماد بجامعة القاهرة ، ديسمبر  

االعتماااد بجامعااة القاااهرة ،المدينااة ،  إدارة مركااز ضاامان الجااودة وحضور دورة تدريبية عن معيااار البحااث لعلمااي   ▪

 2014 الجامعية ، مارس

معااة االعتماااد بجاإدارة مركااز ضاامان الجااودة وحضوردورة تدريبية عن معيااار البحااث العلمااي والدراسااات العليااا ،   ▪

 .2016القاهرة ، المكتبة المركزية الجديدة ، 

 " project management" of the further domain "ور ااه تدريبيااه عاان إدارة المشااروعات  حضااور ▪

advanced training for Alumni"within the DAAD Kairo Akademie 

 ،DAAD   ،Kairo Akademie    ي والعمراني، كلية التخطيط االقليم 2016ابريل  6، يوم. 



 

 حهور المؤتمرات العلمية والندوات:سادسا  

حضااور المااؤتمر الاادولي االول لمركااز ضاامان الجااودة واالعتماااد بجامعااة القاااهرة ، الجااودة واالعتماااد بااين الواقااع  ▪

، في اطااار االحتفاااالت بم ويااة جامعااة القاااهرة ، قاعااة االحتفاااالت الكبااري ومركااز  2008ابريل    15والطموحات ،  

 مرات بجامعة القاهرة.المؤت

حسااام هرة أ.د حضور المؤتمر الدولي الرابع للبحث العلمي وتطبيقاته ، بجامعة القاهرة تحت رعاية رئيس جامعة القااا ▪

 .2008كامل ، ديسمير  

 .2012قاليم ، نوفمبر حضور محاضرة عامة عن إصالح منظومة التخطيط اإلقليمي وإدارة األ ▪

 .2013لكتروني ، أ.د ايمان سعيد سويلم ، كلية التخطيط العمراني ، مارس حضور ندوة عن افاق التعليم اال ▪

سااتاذ ان المدينااة الخليجيااة المعاصاارة" ألوهااام وطموحااات عمااارة وعماارور المحاضرة العامة عاان " حقااائق وأحض ▪

 .2013الدكتور علي عبد  الرءوف ، مايو 

 .2014ي ية ، مارس حضور ندوة عن التنمية السياحية في المناطق ذات الحساسية الب ▪

حضور ندوة التعامل مع العشوائيات ) مداخل جديدة وافكار ورؤي فاعلة ، السااتاذ الاادكتور سااامي العاليلااي واالسااتاذ  ▪

 .2016الدكتور عبد المحسن برادة ، كلية التخطيط العمراني ، ديسمبر 

طااار المؤسسااي الماانظم للتنميااة ستاذ الاادكتور محمااد  ااحاته حااول ) انعاكسااات  ياااب اإلحضور المحاضرة العامة أل ▪

ماان مجلااس وزراء  2016العمرانية المستدامة في اقاليم المدن الجديدة ، وهو البحث الفائز بافضاال بحااث علمااي عااام 

 االسكان والتعمير العرب.

 .2015ندوة القاهرة الي اين ..؟ ، برئاسه أ.د عبد المحسن برادة ، مارس ،  ▪

ه المخاطر الطبيعية "كلية التخطيط العمراني ، رئيس الندوة أ.د عبااد المحساان ندوة عن" التخطيط العمراني في مواجه ▪

 .2015برادة ،نوفمبر  

خااواطر معماريااة وعمرانيااة فااي عصاار العولمااة " ، أ.د ناازار الصااياد بجامعااة   –ندوة " اختالق التراث واسااتهالكه   ▪

 .2015كاليفونيا ، ديسمبر  

نااي ، كليااة الحاساابات والمعلومااات ، جامعااة القاااهرة ، ابرياال عااام حضور ندوة تعريفية عن كيفية عمل مقاارر الكترو ▪

2016. 

حضااور التاادوة التعريفيااة بعنااوان ) فاارا التموياال المتاحااة للحااراي الفااردي والمشاااريع المحليااة ( ، مكتااب االدارة  ▪

 القاهرة.بالمكتبه ومركز المعلومات ، كلية الزراعة ، جامعة  –المركزية للعالقات الدولية ، جامعة القاهرة 

( ، رئاايس الناادوة أ.د عبااد مشااكلة أم فرصااة    –حضور ندوة وحلقات نقا ية عن ) ظاهرة الوحدات السااكنية الشااا ره   ▪

 .2017المحسن برادة ،ديسمبر 

ستاذ الاادكتور عبااد الحلاايم عماار ، جمعيااة المهندسااين ع ) االبتكار والبحث العلمي ( لألم االختراحضور ندوة الحاجة أ ▪

 .2017عام  المصرية ، ديسمبر

حضور المحاضرة العامة عن ) إدارة الموارد المائية وتوظيفها في المشروعات العمرانيااة ( ، إلقاااء د اسااامة سااالم ،  ▪

 .2017استاذ بمركز بحوث المياه ، عام 

( بكليااة التخطاايط العمرانااي عاان )   Michael klamerحضور الندوة العلمية القاها الخبير النمساوي بجامعة فينااا )  ▪

transportation system planning in broader context of spatial planning  ديساامبر عااام  2( يااوم

2018. 

 

 الخبرة فى مجال العمل ) االشتراك فى المشروعات (:  سابعا 

 ) مرحله الدراسة بالكلية(. 1999  عام  GTZالمعونه االلمانية  –اال تراي فى مشروع تطوير منطقة بوالق الدكرور  ▪

مكتااب طلعاات  – 2000عااام  –اليونساايف  –عداد المخططات العمرانيااة لاابعى قاارى محافظااة الفيااوم  تراي فى إاأل ▪

 مصطفى تحت ا راف أ.د رضا حجاج.

 .2003 –ستشارات الهندسية بكلية التخطيط العمراني مركز األ –عداد المخطط العام لمدينة سوهاج األ تراي فى إ ▪

 –راتيجي لمدينااة نيروبااي ضاامن المسااابقة المطروحااة لكليااة التخطاايط العمرانااي  ستاأل تراي فى مسابقه التخطيط اإل ▪

 تحت ا راف أ.د مجدي ربيع. 2008

 كلية التخطيط العمرانى. –جامعه القاهرة  –عداد المخططات العمرانية لبعى قرى محافظة الجيزة األ تراي فى إ ▪

 .2009مركز بحوث البناء عام  –حافظة الفيوم عداد المخططات االستراتيجية لبعى قرى الفيوم متراي فى إ األ ▪

 2009مركز بحوث البناء عام  –عداد المخططات التفصيلية لبعى قرى محافظة الفيوم األ تراي فى إ ▪

 بمركز بحوث البناء. 2010محافظة اكتوبر  –عداد مخططات تفصيلية لبعى المناطق السكنية  األ تراي فى إ ▪

 تحليل دراسات الوضع الراهن. -2010محافظة دمياط  –ديدة  تراي فى تحديث مخطط دمياط الجاأل ▪

تحاات  2010 –الهي ااة العامااة للتخطاايط العمرانااى  –عداد الملخصات لبعى المخططات االسااتراتيجية األ تراي فى إ ▪

 ا راف د  ادخ حسن ود عالء يوسف.



ون مع  ركة استرت فااور اي ، بالتعا  2015األ تراي في مشروع إعادة تخطيط جبل الشرا ف بمكة المكرمة ، عام   ▪

 تي.

 ضمن  ركة عقارية بالمانيا. –اال تراي في تصميمات معمارية لمناطق اسكان اجتماعي بمدينة هامبورج بالمانيا   ▪

 

 تنظيم واالشتراك في أنشطة اخري:  ثامنا

 .2015/2016، 2015/ 2014 تراي في لجنه الدراسات العليا اعوام األ ▪

 .2017وحتي عام  2014في الفترة من  تراي في أعمال الكنترول األ ▪

 .2018/ 2017الدراسات العليا عام  األ تراي في أعمال كنترول ▪

 .2017/2018 تراي في رئاسه لجان االمتحانات عام األ ▪

 .2015/  2010الكلية   المشاركة في تقييم الخطة البحثية للقسم ) قسم التخطيط العمراني ( وباقي اقسام ▪

 .2020/ 2015طة البحثية الجديدة للقسم عداد الخالمشاركة في إ ▪

 .2015/2020عداد الخطة البحثية التشغيلية الجديدة إالمشاركة في  ▪

 .2015لمناقشة مشكالت الطالب عام  مي السنوي لقسم التخطيط العمرانيتنظيم المؤتمر العل ▪

لاادعم  2018/ 2017ام الجااامعي نشطة اللجنة العلمية وذلك في العاا لمية مجانية للطلبة ضمن فعاليات أتنظيم دورات ع ▪

   .المقررات التعليمية

وحتي االن ، والمشاركة فااي إعااداد الملااف الماارتبط بمعيااار البحااث   2008عمال الجودة في الفتره من  المشاركة في أ ▪

 العلمي واالطار المؤسسي والتنظيمي.

 .2013صيف المقررات ( ، عام ) الجزء الخاا بتو لقسم التخطيط العمراني المساهمه في صيا ه الالئحة الجديدة ▪

 .2018و  2017عام لقسم التخطيط العمراني  تعديل الالئحة الجديدة  المساهمه في ▪

 .2015/2016اإل راف علي انتخابات اتحاد الطلبة عام  ▪

، والمشاااركة فااي طاارح دورات مجانيااة مختلفااة لبناااء   2017/2018رئيس اللجنة العلمية بانشطة اتحاااد الطلبااة عااام   ▪

دورة  –لطلبة العلمية في مجال البرامج واالتصااال الفعااال والمناقشااات .. ) دورة نظاام المعلومااات الجغرافيااة قدرات ا

3dmax – .) دورة العرض والمناقشات 

تنظيم محاضرة عامة للطااالب واعضاااء هي ااة التاادريس عاان ادارة المااوارد المائيااة ، السااتاذ الاادكتور اسااامه سااالم ،  ▪

2017. 

 (.2015/2016 – 2014/2015جنه الدراسات العليا في الفترات ) المشاركة في أعمال ل ▪

 .2019مراجع داخلي لمقررات قسم التخطيط العمراني عام  ▪

 منسق ملف البحث العلمي بوحدة الجودة بالكلية. ▪

 .2019منسق مسابقة تصميم اللجو الخاا بالكلية وعضو في لجنه التحكيم للمسابقة مارس  ▪

 .2025وحتي عام  2020لبحثية للفتره عام عضو في لجنه اعداد الخطة ا ▪

 

 الجوائز التي تم الحصول عليها:  تاسعا

وذلك بمناساابة الحصااول علااي وتكريم رئيس مجلس الوزراء    2001تكريم من جامعة القاهرة في احتفالها بعيد العلم عام   ▪

 الشرف .المركز االول في بكالوريوس التخطيط االقليمي والعمراني ، تقدير جيدا جدا بمرتبه  

 .2003تكريم نادي اعضاء هي ة التدريس بمناسبة التعيين في وظيفة معيدة ،  ▪

تكريم نادي اعضاء هي ة التدريس بمناسبة التعيين في وظيفة مدرس مساااعد بكليااة التخطاايط االقليمااي والعمرانااي ، قساام  ▪

 .2009التخطيط العمراني ، جامعة القاهرة ، وذلك في نوفمبر عام 

 .2010للمثالية عن الهي ة المعاونه بقسم التخطيط العمرني ،   اء هي ة التدريس بمناسبة االختيارتكريم نادي اعض ▪

قليمي والعمراني ، للمشاركة الفعالة في اال راف علي انتخابااات اتحاااد الطااالب بالعااام الجااامعي تكريم كلية التخطيط اإل ▪

2015/2016. 

 –  2014فااي اعمااال الكنتاارول للعااام الدراسااي    والمتمياازة  كة الفعالااةقليمي والعمرانااي ، للمشااارريم كلية التخطيط اإلتك ▪

2015 – 2016. 

 2015قليمي والعمراني للمشاركة الفعالة والمتميزة في انشطة لجنة الدرسات العليا للعام الدراسي تكريم كلية التخطيط اإل ▪

– 2016. 

لية التخطيط االقليمي والعمراني  ، قساام التخطاايط تكريم نادي اعضاء هي ة التدريس بمناسبة التعيين في وظيفة مدرس بك ▪

 .2018العمراني ، جامعة القاهرة ، فبراير ، 

عن اعمال الجودة في معيار البحث العلمي والهيكاال التنظيمااي تكريم مركز وحدة ضمان الجودة بكلية التخطيط العمراني  ▪

 وحتي اآلن. 2012والمؤسسي خالل الفترة من عام 

 

 



 ي الرسائل والتحكيم:اإلشراف علعاشرا 

 االشراف 

) اإلدارة البي يااة للمخلفااات البلديااة وألرهااا علااي داليااا محمااود النهااري ،  ا راف مشتري علي رساله ماجستير ،   ▪

 2017مناقشااة يااوم اكتااوبر تاام ال،  2015،  تسجيل نااوفمبر   علي منطقة الخليفة (بالتطبيق    –تحقيق جودة الحياة  

 عن جدارة واستحقاق.

) اآلليااات البي يااة لتطبيااق مفهااوم المناااطق دينااا صااالي ساايد عبااد العزيااز ري علي رساله ماجستير ، ا راف مشت ▪

 عن جدارة واستحقاق. 2018، تم المناقشة فبراير  2015نوفمبر  ، تسجيل  اللوجستية الخضراء بمصر (

ساااهمه مشااروعات ) اآلليااات التخطيطيااة لتفعياال مبيشوي ميخائيل  الي ا راف مشتري علي رساله ماجستير ،  ▪

 ، لم تناقش بعد. 2016، تسجيل عام الصناعات الصغيرة في االقتصاد المحلي للمدن الصغري بصعيد مصر (

 ( ، لم تناقش بعد. 2016)تسجيل مارس عام  ايمان محمود محمد احمدا راف مشتري علي رساله ماجستير ،  ▪

قييم تألير المجتمعات المغلقااة علااي التغياارات ا راف مشتري علي رساله دكتوراه ، سارة حسني احمد  عالن ) ت ▪

 ، لم تناقش بعد. 2018الحادلة في خصائص هيكل استعماالت االراضي بالمدن الجديدة (، تسجيل ديسمبر 

تقياايم مخاااطر ا لتربااة وعالقاتهااا باسااتعماالت ا راف مشتري علي رساله الدكتوراه للطالبااة دينااا صااالي ساايد ،   ▪

  2019االراضي ، 

 ، لم يناقش بعد 2019جالل ، استعماالت االراضي المختلطة بالمدن الكبري ، تسجيل طفي ا راف مص ▪

التحكيم في االمتحان الشامل لرساله الدكتوراه المقدمة من نورهان علي فوزي محمد ) المناااطق الجدياادة الواعاادة  ▪

 .2018كمدخل للتنمية المتكاملة علي المستوي القومي ( ، ديسمبر  

 التحوالت الوظيفية الستعماالت االراضي ، ماجستير  –ه اميره جالل ا راف علي رسال ▪

       خالد ، رساله ماجستير ، الصناعات االيكولوجية عضو في السيمنار الداخلي للطالب عمر ▪

 

 : مهارات الحاسب واللغهتاسعا 

 مهارات الحاسب:أ/ 

 Microsoft Office :والعرضبرامج الكتابه  ▪

 .Autocadىبرامج الرسم الهندس ▪

 Geographical Information Systems (GIS)  ةبرامج نظم المعلومات الجغرافي ▪

  spss برامج التحليل االحصائى: ▪

 Photoshop برامج الرسم: ▪

 

 اجادة اللغة:  ب/

 ) اللغة الرئيسية( اللغة العربية ▪

 كتابه جيد جدا (  –) تحدث جيدجدا  اللغة االنجليزية ▪

 تابه جيد(ك – ) تحدث جيد اللغة الفرنسية ▪
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