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 من كلية اذلندسة جامعة اإلسكندرية بتقدير عام 1984 دور يونيو بكالوريوس الهندسة المدنية -1
جيد جداً مع مرتبة الشرف 

 من كلية اذلندسة جامعة اإلسكندرية والرسالة 26/1/1993 يف ماجستير الهندسة المدنية -2
" حتديد الدقة يف اخلرائط الكنتورية وحساب احلجوم على األسطح الطبوغرافية"بعنوان 

من كلية اذلندسة جامعة اإلسكندرية 26/5/1998 يفدكتوراه الفلسفة في الهندسة المدنية -3
تقنية اخلرائط "والرسالة بعنوان  (كندا- بعثة داخلية جلمع ادلادة العلمية من جامعة نيوبرانزويك )

" من الصور التقليدية وصور الفضاء
التدرج الوظيفي 

. 8/1/1986 كلية اذلندسة جامعة طنطا يف معيد بقسم الهندسة المدنية -1

. 14/3/1993 كلية اذلندسة جامعة طنطا يف مدرس مساعد بقسم الهندسة المدنية -2

. 30/11/1997 إىل 29/12/1995من  (مجع ادلادة العلمية من كندا) عضو البعثة الداخلية -3



 .30/6/1998يف كلية اذلندسة جامعة طنطا مدرس بقسم هندسة األشغال العامة -4

 .18/7/2006يف  كلية اذلندسة جامعة طنطا أستاذ مساعد بقسم هندسة األشغال العامة -5

 جامعة – بكلية اذلندسة  هندسة األشغال العامةأستاذ مساعد وقائم بعمل رئيس مجلس قسم -6
 .28/4/2013حىت  22/8/2006ا من طنط

ا  جامعة طنط– بكلية اذلندسة  هندسة األشغال العامةأستاذ المساحة والفوتوجرامتري بقسم -7
 . وحىت اآلن28/4/2013من 

 – بكلية اذلندسة هندسة األشغال العامةأستاذ المساحة والفوتوجرامتري ورئيس مجلس قسم  -8
 . وحىت اآلن3/6/2013ا من جامعة طنط

النشاط العلمي والتعليمي 
تدريس المقررات اآلتية لطالب مرحلة البكالوريوس بكلية الهندسة جامعة طنطا  -1

اذلندسة الوصفية   الفرقة اإلعدادية - 1
قسم اذلندسة ادلدنية - ادلساحة ادلستوية    الفرقة األوىل - 2
 قسم اذلندسة ادلدنية –ادلساحة الطبوغرافية    الفرقة الثانية - 3
 قسم اذلندسة ادلدنية –ادلساحة اجليوديسية    الفرقة الثالثة - 4
  قسم اذلندسة ادلعمارية–ادلساحة      الفرقة األوىل - 5
  قسم اذلندسة ادلدنية– الرابعةالفرقة جيوديسيا ومساحة باألقمار الصناعية - 6
 الكهربية قسم اذلندسة – ثانيةالفرقة الاذلندسة ادلدنية   - 7

تدريس المقررات اآلتية لطالب الماجستير بكلية الهندسة جامعة طنطا  -2
  االستشعار عن بعد  أساسيات-1
نظرية األخطاء وضبط األرصاد - 2
 معاجلة وتفسَت الصور الرقمية- 3
ادلساحة التصويرية الرقمية - 4
تطبيقات الفلك يف ادلساحة - 5
تطبيقات االستشعار عن بعد - 6
اخلرائط الرقمية والصور ادلعدلة - 7
اسقاط اخلرائط ونظم اإلحداثيات - 8
 ( PCI, ERDAS, IDRISI, SURFER)استخدام احلاسب اآليل يف ادلساحة - 9



الحضور والمشاركة بأبحاث علمية في المؤتمرات اآلتية  -3
كلية اذلندسة جامعة  (التنمية ادلتواصلة)ادلؤدتر الدويل الثاين لدور اذلندسة حنو بيئة افضل - 1

 .1998 ديسمرب 15 – 12اإلسكندرية، 

 – 14مؤدتر ادلنيـا العادلي األول لالجتاىات اذلندسية ادلتقدمة، كلية اذلندسة جامعة ادلنيـا،  - 2
 .1999 مارس 16

ادلؤدتر الدويل الثاين لألرصاد األرضية وادلعلومات البيئية، اذليئة العامة لالستشعار عن بعد - 3
 .2000 نوفمرب 14 - 11وعلوم الفضاء، شَتاتون ىليوبوليس القاىرة، 

 - 13ادلؤدتر الدويل العاشر لعـلوم وتكنولوجيـا الطَتان والفضاء، الكلية الفنية العسكرية، - 4
. 2003 مايو  15

 اآلتية العلميةرسائل الاإلشراف على  -4
صبحي عبد ادلنعم عبد اجلواد ادلدرس ادلساعد بكلية اذلندسة / رسالة ماجستَت ادلهندس- 1

". تقييم الدقة البالنيمًتية لصور القمر الصناعي سبوت" جامعة طنطا بعنوان

حسُت حلمي السمادوين ادلدرس ادلساعد بكلية اذلندسة جامعة / رسالة ماجستَت ادلهندس- 2
" دراسة مقارنة لطرق التصنيف ادلختلفة لصور االستشعار عن بعد" طنطا بعنوان

رجاء طلعت زلمد عبد احلكيم مساعد باحث بكلية اذلندسة / رسالة ماجستَت ادلهندسة- 3
"  استخدام ادلطاط يف اخللطات اإلسفلتية" جامعة طنطا بعنوان

امساء زلمد أبو العزم ادلدرس ادلساعد بكلية اذلندسة جامعة / رسالة ماجستَت ادلهندسة- 4
تقييم وحتسُت أداء تشغيل التقاطعات ذات اإلشارات الضوئية بادلناطق " طنطا بعنوان

". احلضرية يف مجهورية مصر العربية

اسامة مجال الدين عبد اجمليد  ادلدرس ادلساعد بكلية اذلندسة / رسالة ماجستَت ادلهندس- 5
 ".استخدام اجليوتكستيل كتسليح للرصف ادلرن" جامعة طنطا بعنوان

 ادلدرس ادلساعد بكلية اذلندسة زلمد عبد السالم السيد أيوب/ رسالة ماجستَت ادلهندس- 6
تقييم عملية الًتشيح يف وحدة لتنقية ادلياه باستخدام الًتويب " جامعة طنطا بعنوان

 ".اذليدروليكي



  ادلدرس ادلساعد بكلية أمحد زلمد عبد احلميد الكافوري/ رسالة ماجستَت ادلهندس- 7
 مدينة طنطا كحالة –عملية ختطيط النقل للمناطق احلضارية " اذلندسة جامعة طنطا بعنوان

 ".دراسة

ادلعيد بادلعهد العايل للهندسة   زلمد رجب حامد زيدان/ رسالة ماجستَت ادلهندس- 8
كفر الشيخ : تقليل الضوضاء الناجتة من حركة ادلرور"  بعنوانوالتكنولوجيا بكفر الشيخ

 ".كحالة دراسة

 بكلية اذلندسة جامعة ادلعيد شرف الدين عصام حلمي زلفوظ/  رسالة ماجستَت ادلهندس-9
 ".التعديل الطيفي النسيب لصور األقمار الصناعية عالية الدقة" طنطا بعنوان

د بكلية اذلندسة جامعة ادلزين ادلعي عبد الستار مجيل زلمد/ رسالة ماجستَت ادلهندس- 10
تقييم وتطوير مناذج تصحيح الًتوبوسفَت على قياسات نظام حتديد ادلواقع " طنطا بعنوان

 ".العادلي يف مصر

 بكلية اذلندسة جامعة طنطا ادلعيد زلمد عبد اهلل زلمد الربديٍت/ رسالة ماجستَت ادلهندس- 11
 ".دالة ومتطلبات وتطبيقات نظم النقل الذكي" بعنوان

 بكلية اذلندسة جامعة ادلعيد زلمد مسعد راغب السلموين/  رسالة ماجستَت ادلهندس-12
مقارنة بُت مناذج للحاسب اآليل حللول التقاطعات ادلرورية ذات " طنطا بعنوان

 ".االشارات الضوئية

 بكلية اذلندسة جامعة أمحد زلمد أبو العال الشريف ادلعيد/  رسالة ماجستَت ادلهندس-13
 ".مقارنة االساليب ادلختلفة لدمج صور األقمار الصناعية عالية الدقة" طنطا بعنوان

 بكلية اذلندسة جامعة ادلعيد  ىنداوي ابراىيم زلمد أبو طويلة/  رسالة ماجستَت ادلهندس-14
حتديد اإلجهادات يف عناصر السكة احلديدية باستخدام الطرق " طنطا بعنوان

 ".ادلختلفة

معاجلة "  بعنوانادلهندس احلر  أمحد عيسى محيم أبو اليزيد/ رسالة ماجستَت ادلهندس- 15
 ".ادلياه اجلوفية باستخدام طريقة احلجوم احملددة

 بكلية اذلندسة ادلدرس ادلساعد زلمد عبد السالم السيد أيوب/  ادلهندسدكتوراهرسالة - 16
 ".ادلعاجلة الكيمائية دلياه الصرف بإستخدام الًتويب اذليدروليكي" جامعة طنطا بعنوان



 بكلية اذلندسة مساح رمضان زلمد أبو رمضان ادلدرس ادلساعد/ ة ادلهندسدكتوراهرسالة - 17
 تعيُت اإلحداثيات الثالثية للنقط االرضية من صور األقمار " جامعة طنطا بعنوان

 ".الصناعية عالية الدقة باستخدام النماذج التجريبية

  بعنوانادلدرس جبامعة الدلتارجاء طلعت زلمد عبد احلكيم / دكتورة الدكتوراهرسالة - 18
 "تقييم أداء التغطيات لطبقات الرصف ادلرن"

 شاركة في لجان الحكم والمناقشة لرسائل الماجستير والدكتوراهالم -5

 ادلدرس ادلساعد بكلية اذلندسة زلمد عبد السالم السيد أيوب/ رسالة ماجستَت ادلهندس -1
إبراىيم جار العلم راشد / د. ضمن جلنة احلكم وادلناقشة ادلكونة من أجامعة طنطا

 .ىدى فكري اجلمل/ د.ضياء صالح الدين ادلنَتي وأ/ د.وأ

  ادلدرس ادلساعد بكلية أمحد زلمد عبد احلميد الكافوري/ رسالة ماجستَت ادلهندس -2
زلمد الشرباوي زلمد / د. ضمن جلنة احلكم وادلناقشة ادلكونة من أاذلندسة جامعة طنطا

السيد عبد / م.د.زلمود فهمي الباز وأ/ د.زلمد حافظ فهمي على وأ/ د.على وأ
 .العظيم شوايل

ادلدرس جبامعة الدلتا ضمن جلنة رجاء طلعت زلمد عبد احلكيم / دكتورة الدكتوراهرسالة  -3
زلمد الشرباوي زلمد على / د.إبراىيم أمحد الدمَتي وأ/ د.احلكم وادلناقشة ادلكونة من أ

 .عصام عبد العزيز شرف/ د.وأ

بادلعهد العايل  ادلدرس ادلساعد زلمد رجب حامد زيدان/ رسالة ماجستَت ادلهندس -4
زلمد / د.للهندسة والتكنولوجيا بكفر الشيخ ضمن جلنة احلكم وادلناقشة ادلكونة من أ

 .أمحد احملمدي عبد اهلل/ د.م.بدر عاطف موسى وأ/ د.الشرباوي زلمد على وأ

 ادلدرس ادلساعد بكلية عصام حلمي زلفوظ شرف الدين/ رسالة ماجستَت ادلهندس -5
كمال عطا اهلل عطية / د. ضمن جلنة احلكم وادلناقشة ادلكونة من أاذلندسة جامعة طنطا

 .حسام فريد احلربوك/ د.م.حسن جابر الغازويل وأ/ د.وأ

 المشاركة كمراجع خارجي لمجالت دورية عالمية -6

لبحث مقدم للنشر يف اجمللة العلمية الدولية الكندية  Reviewer ادلشاركة كمراجع خارجي 
إحدى مطبوعات  

International Society for Environmental Information Sciences  

Journal of Environmental Informatics 



: والبحث بعنوان
Change detection through fuzzy sets using multi-temporal landsat 

Thematic Mapper data: a case study on Falavarjan area, Isfahan, Iran 

 

 المشاركة في لجان فحص اإلنتاج العلمي -7

ادلشاركة يف اللجنة العلمية ادلشكلة لفحص االنتاج العلمي وىو رسالة الدكتوراه ادلقدمة من 
عبد العزيز السيد عبد العزيز وذلك للتوصية بتعيُت سيادتو مدرساً بقسم / السيد الدكتور

  .بكلية اذلندسة جامعة طنطا ىندسة األشغال

 المهمات العلمية -8

مت تنفيذ ادلهمة العلمية والسفر إىل كندا جامعة نيوبرانزويك على نفقة البعثات مهمات 
 ودلدة ثالث شهور مبرتب يصرف بالداخل 5/7/2005 وذلك اعتباراً من 2004/2005

 . جامعة طنطـا–وبتذاكر سفر على نفقة كلية اذلندسة 

إعداد المذكرات العلمية وتدريسها لطالب مرحلة البكالوريوس   -9
الفرقة اإلعدادية   اذلندسة الوصفية   - 1
قسم اذلندسة ادلدنية - الفرقة األوىل   ادلساحة ادلستوية   - 2
 قسم اذلندسة ادلعمارية- الفرقة األوىل   ادلساحة    - 3
 قسم اذلندسة ادلدنية - الثانيةالفرقة ادلساحة الطبوغرافية والفوتوجرامًتي  - 4
 قسم اذلندسة ادلدنية - الرابعةالفرقة اجليوديسيا وادلساحة باألقمار الصناعية  - 5

المشاركة في وضع المناهج الجامعية وإنشاء المعامل بالكلية   -10
القيام بأعمال رئيس رللس قسم ىندسة االشغال العامة ووضع اخلطط واجلداول الدراسية - 1

. وتنفيذ مجيع األعمال اإلدارية والتنظيمية اخلاصة بالقسم
عضوية رللس الكلية ومناقشة مجيع قرارات اجمللس اخلاصة بادلناىج الدراسية والدراسات - 2

. العليا وادلعامل وادلكتبات وكل ما يشمل جدول اعمال رللس الكلية إدارياً وتعليمياً 
ادلشاركة يف وضع ادلقررات الدراسية واحملتويات العلمية اخلاصة بالالئحة الداخلية لطالب - 3

. مرحلة البكالوريوس لقسم األشغال العامة بكلية اذلندسة جامعة طنطا
 – ماجستَت –دبلوم )وضع ادلقررات الدراسية واحملتويات العلمية لالئحة الدراسات العليا - 4

بنظام ادلقررات الدراسية وكذلك وضع ادلناىج اجلامعية واحملتويات العلمية اخلاصة  (دكتوراه
. بالئحة الدراسات العليا بنظام الساعات ادلعتمدة واخلاصة بقسم ىندسة األشغال العامة



االشًتاك يف عضوية جلنة تطوير الئحة الدراسات العليا بنظام الساعات ادلعتمدة لوضع - 5
واليت يتم بقسم ىندسة األشغال العامة  ةادلقًتحالنظم العامة وادلقررات الدراسية وادلناىج 

.  حالياً من خالل ورش عمل جلنة القطاعإعتماد تعديالهتا
ادلشاركة يف إنشاء معملي ادلساحة هبندسة طنطا وكفر الشيخ وذلك باألجهزة البصرية - 6

.  وأجهزة حتديد ادلواقع بنظام التثبيت العادليواإللكًتونية وزلطات الرصد ادلتكاملة
 معمل االستشعار عن بعد وعمل شبكة معلومات زللية داخلية زلمل  وحتديثإنشاء- 7

عليها حزم برامج تشغيل الصور الرقمية من األقمار الصناعية وتتداول عليها البيانات 
. بكلية اذلندسة جامعة طنطااألقمار الصناعية احلديثة وصور 

ادلشاركة يف جلان وضع ادلواصفات وجلان فتح ادلظاريف وجلان البت اخلاصة بإنشاء معمل - 8
. احلاسب اآليل لقسم اذلندسة ادلدنية شامال ماكينات تصوير وطباعة اللوحات وادلستندات

ادلشاركة يف جلان وضع ادلواصفات وجلان البت اخلاصة بإنشاء معمل الوسائل التعليمية - 9
.  وأجهزة العرض والكامَتا الرقمية

عمل ادلقًتح وادلشاركة يف وضع ادلواصفات الفنية واستالم األجهزة اخلاصة مبعمل - 10
األرشيف اإللكًتوين شامال إنشاء شبكة معلومات زللية وأجهزة مسح وطباعة وتصوير 

. اللوحات بالكلية
عضوية جلان شئون الطالب والدراسات العليا والعالقات الثقافية وادلكتبات وخدمة - 11

. اجملتمع وتنمية البيئة وادلختربات واألجهزة العلمية بكلية اذلندسة جامعة طنطا
 وأعضوية جلان أعمال الكنًتوالت لطالب مرحلة البكالوريوس للفرق الدراسية ادلختلفة - 12

. كنًتول الدراسات العليا سنوياً أو كنًتول التخلفات 
ادلشاركة يف وضع احملتويات العلمية والربامج الدراسية لربنامج اللجنة القومية لتطوير - 13

ادلعاىد الفنية فوق ادلتوسطة ضمن جلنة تطوير مناىج ختصص اذلندسة ادلدنية واذلندسة 
 .ادلعمارية التابع لوزارة التعليم العايل

رئاسة كنًتول ختلفات دور سبتمرب ودور نوفمرب الئحة قدمية وحديثة لالعوام اجلامعية - 14
. 2012 حىت 2008من 

وضع مواصفات ادلقررات وعمل تقارير ادلقررات ادلطلوبة سنوياً ضمن متطلبات مشروع - 15
 وذلك جلميع مقررات طالب مرحلة CIQAPالتطوير ادلستمر والتأىيل لالعتماد 

. البكالوريوس



وضع مواصفات ادلقررات وعمل تقارير ادلقررات ادلطلوبة سنوياً ضمن متطلبات مشروع - 16
 وذلك جلميع مقررات طالب الدراسات CIQAPالتطوير ادلستمر والتأىيل لالعتماد 

. العليا بنظام الالئحة القدمية
عضوية جلنة ادلتابعة الداخلية وجودة االداء وادلنبثقة من رللس الكلية دلتابعة تنفيذ - 17

 . CIQAPالتطوير ادلستمر والتأىيل لالعتماد متطلبات مشروع 
وضع مواصفات ادلقررات وعمل تقارير ادلقررات ادلطلوبة سنوياً ضمن متطلبات مشروع - 18

 وذلك جلميع مقررات طالب الدراسات CIQAPالتطوير ادلستمر والتأىيل لالعتماد 
. العليا بنظام الالئحة احلديثة نظام الساعات ادلعتمدة

رئاسة او عضوية جلان وضع ادلواصفات الفنية وادلقايسات التقديرية وفتح ادلظاريف - 19
الفنية وادلالية وجلان البت والفحص الفٍت الستالم األجهزة طبقاً للمواصفات ادلطلوبة 

وذلك للتطوير ادلرحلي دلعملي ادلساحة واالستشعار عن بعد باألجهزة والربامج ادلساحية 
التطوير ادلستمر والتأىيل لالعتماد بناء على الدعم ادلقدم دلعامل الكلية من مشروع 

CIQAP .
وضع مقًتح إنشاء وحدة االستشعار عن بعد ونظم ادلعلومات اجلغرافية بتكليف من - 20

رئيس جامعة طنطا شامالً النظام اإلداري وادلواصفات الفنية لألجهزة والربامج / السيد 
. ادلساحية ادلطلوبة

العضوية بالهيئات العلمية والنقابات -  7
1- American Society for Photogrammetry and Remote Sensing 

2- Canadian Remote Sensing Society 

. نقابة ادلهندسُت ادلصريُت- 3
عضو عامل مبركز البحوث واالستشارات اذلندسية بالكلية - 4

نشر األبحاث العلمية  - 8
 .  علمي باللغة اإلجنليزية يف مؤدترات ورلالت علمية دولية وزللية سلتلفةحبث 17نشر عدد  



النشاط التطبيقي 
 مركز البحوث واالستشارات الهندسية بالكلية بتكليف منأعمال مساحية تم تنفيذها - أ
. تنفيذ الرفع ادلساحي وإنتاج اخلرائط التفصيلية لكلية التجارة جامعة طنطـا- 1

عمل ادلخطط العام الستكمال ادلنشآت اجلامعية بأرض اجلامعة بسربباي واليت تشمل - 2
 ادلدينة اجلامعية – كلية الًتبية الرياضية – أرض كلية الزراعة –كلية اذلندسة وما حوذلا 

للطلبة بسربباى وكذلك الرفع ادلساحي وإنتاج اخلرائط الرقمية للمنطقة بالكامل مع رفع 
. وحتديد شبكات ادلياه والصرف الصحي ادلوجودة بادلنطقة

عمل اللوحات ادلساحية وإنشاء قاعدة بيانات كاملة جلميع منشآت اجملمع الطيب واليت - 3
كلية احلقوق - كلية العلوم - كلية طب األسنان - كلية الصيدلة - كلية الطب : تشمل 

. ادلستشفى اجلديد- ادلستشفى اجلامعي - مستشفى الطوارئ - معهد التمريض - 

القيام بأعمال الرفع ادلساحي وإنتاج اخلرائط التفصيلية للمنشآت اجلديدة بكلية الصيدلة - 4
. وربط ىذه ادلنشآت مع ادلخطط العام دلنشآت اجملمع الطيب

 سرير باجملمع 1000القيام بعمل اخلرائط ادلساحية للنفق يف دور البدروم مبستشفى الـ- 5
. الطيب

 سرير بادلخطط العام دلنشآت اجملمع الطيب 1000ربط زلاور األعمدة دلستشفي  ال - 6
وحتديد إحداثيات نقطة الصفر بادلوقع وكذلك حتديد وتوقيع عرض الشارع ادلزمع إنشاؤه 

. (حتت اإلنشاء)بُت ادلدرجات اجلديدة بكلية الصيدلة 

. أعمال الرفع والتخطيط دلباين إدارة جامعة طنطا بشارع البحر بطنطا- 7

ادلعاينة واالستشارة اذلندسية لتحديد األخطاء الناجتة يف تنفيذ خطوط مواسَت الصرف - 8
الرئيسية بقرية ميت أبو الكوم ادلنوفية مث تقدمي التقارير اذلندسية ألسباب العيوب وطرق 

. إصالحها

معاينة بعض ادلنشآت من حيث الشروخ اليت هبا وادليول احلادثة فيها وذلك مبحافظة طنطا - 9
. وكفر الشيخ مث تقدمي التقارير اذلندسية موضحا هبا األسباب وطرق العالج

ادلعاينة الفنية وتقدمي التقارير اذلندسية اخلاصة مبركز شباب بقلولة التابع لوزارة الشباب - 10
. والرياضة وعمل ادلقايسة الالزمة لًتميم األعمال ادلوجودة واستكمال األعمال اذلندسية



الرفع ادلساحي وإنتاج اخلرائط الكنتورية لألرض اخلاصة  ببنك مصر على شارع أمحد - 11
 .ماىر مبدينة طنطا

 للمدفن الصحي حملافظة وإنتاج اخلرائط الكنتوريةعمل ادليزانية الشبكية الرفع ادلساحي - 12
. الغربية مبدينة السادات

انتاج اخلرائط واللوحات التنفيذية من الرفع الداخلي واخلارجي دلستشفى الصحة النفسية - 13
. باجملمع الطيب بطنطا

تعيُت ادليل احلادث يف مستشفي وادي النطرون العام بالطريق الصحراوي باالحداثيات - 14
. الثالثية والرصد ادلتتابع لتحديد ثبات ادلنشأ من عدمو وحتديد معدل ادليل

التوقيع ادلساحي لعدد من مساحات األراضي الزراعية ادلملوكة لألىايل مبدينة كفر - 15
. الزيات وزللة روح وذلك بناء على كشف حتديد ادللكية الصادر من مصلحة ادلساحة

الرفع ادلساحي وعمل ادليزانية الشبكية واخلرائط الكنتورية دلنطقة ادلالعب الرياضية - 16
. اخلاصة جبامعة طنطا

ادلشاركة يف جلان ادلعاينة لبعض ادلنشآت وتقدمي االستشارات اذلندسية وكتابة التقارير - 17
.  الفنية لتحديد عيوب ادلنشأ ىندسياً وكيفية معاجلتها

 أعمال مساحية تم تنفيذها بناء على اتفاقيات خاصة- ب

حتديد وتصحيح األخطاء الناجتة عن ترحيل يف االساسات اخلازوقية مبسجد قرية اذليامت - 1
. على طريق طنطا احمللة الكربى

توقيع االساسات اخلازوقية الالزمة إلنشاء خزانات البًتول لشركة اإلسكندرية للبًتول - 2
. اإلسكندرية-  طريق كفر عشري –بادلكس 

الرفع ادلساحي وتقسيم ادلساحات لألرض اخلاصة جبامعة طنطا مبنطقة وادي النطرون - 3
. خلف الرست ىاوس على طريق اإلسكندرية القاىرة الصحراوي

الرفع ادلساحي وتقسيم مساحات قطع األراضي إلحدى القرى السياحية ادلملوكة لشركة - 4
. خاصة مبنطقة بلطيم السياحية

 فدان تقريبا من األراضي الزراعية 500الرفع ادلساحي وإنتاج اخلرائط الكنتورية دلساحة - 5
 . على طريق اإلسكندرية القاىرة الصحراوي32مبنطقة النهضة الكيلو 



تعيُت ادليل احلادث يف أحد مصانع النسيج مبدينة احمللة الكربى وكذلك لبعض العمارات - 6
مبدينة طنطا وذلك باالحداثيات الثالثية والرصد ادلتتابع لتحديد ثبات ادلنشأ من عدمو 

. وحتديد ادليل

 


