العيرة الزاجيت  -أ.د .أحمذ عكاوي
ملخص العيرة الزاجيت
ألاظتار الذكتوس /أحمذ عكاوي

مً مىالُض 7691م بمدافؽت ؤؾُىط ،حمهىعٍت مطغ العغبُت ،خطل على بيالىعٍىؽ العلىم مً حامعت ؤؾُىط في عام 7611م بخلضًغ
"ممخاػ مع مغجبت الشغف" ،وخطل على اإلااحؿخير في عام 7661م ،زم سجل لضعحت الضهخىعاه وؾافغ الؾخىماٌ صعاؾتها في حامعت بىن
بإإلااهُا وخطل عليها مً حامعت حىىب الىاصي عام 7666م ،جم جغكُخه بلى ؤؾخاط مشاعن في عام 5002م ،زم ؤؾخاط في عام 5070م
(الجُىلىحُا البىاثُت) .ؤزىاء مشىاعه ألاواصًمي ؤهخج ختى عام 5071م ما ًلغب مً  47مالفا ميشىعا في جسططه الضكُم وفي مجاٌ جعىٍغ
الخعلُم الجامعي ،شامل الىخب اإلاالفت واإلاترحمت ،وؤشغف على عضص مً عؾاثل اإلااحؿخير والضهخىعاه ،وشاعن في العضًض مً اإلااجمغاث
العلمُت ،هما ؤهه عضى في عضص مً الجمعُاث العلمُت والخىمىٍت ومدىم ومغاحع بعضًض مً الهُئاث واإلااؾؿاث العلمُت .خطل على عضص
مً اإلاىذ الضعاؾُت بفغوؿا وؤإلااهُا واإلاملىت اإلاخدضة ،وله علكاث علمُت بعضص مً الجامعاث الضولُت مثل حامعاث بىؾعً ومُدشجً
وشيزووا وفغاهىفىعث وهُضلبرج وحغاحـ ومىىاؽ وحؿىؼىا .شاعن هعضى وهظلً باخث عثِـ في عضص مً اإلاشغوعاث العلمُت اإلاخسططت.
عمل في مجاٌ الجىصة والخعىٍغ في الخعلُم العالي والهُئاث اإلااهدت مىظ عام 5000م ،خُث عمل همضعب معخمض ومغاحع وهبير اإلاغاحعين
بالجامعاث اإلاطغٍت ،وشؼل مىطب مضًغ مغهؼ ضمان الجىصة والاعخماص بجامعت حىىب الىاصي ،وعمل عضىا باللجىت اللىمُت لضمان
الجىصة والاعخماص بجمهىعٍت مطغ العغبُت ،واللجىت اللىمُت للخدؿين اإلاؿخمغ والخإهُل للعخماص ،وزبيرا بىخضة الخسعُغ الاؾتراجُجي
بىػاعة الخعلُم العالي بمطغ ،ومضعبا وزبيرا بمشغوع بعضاص الخعغ الاؾتراجُجُت إلااؾؿاث الخعلُم العالي بىػاعة الخعلُم العالي بمطغ،
وزبيرا بمشغوع ضمان الجىصة والاعخماص – مغخلت  ،5ومضعبا ومغاحعا بمشغوعاث ضىضوق جدؿين الخعلُم العالي ،وله ؤوشعت جضعٍبُت
واؾدشاعٍت في مجاٌ الخعلُم كبل الجامعي والجامعي وجىمُت املجخمعاث املخلُت مً زلٌ عمله مع هُئت اإلاعىهت ألامغٍىُت ) ،(USAIDالهُئت
الىىضًت ) ،(REDECماؾؿت الضعم الفجي ألاإلااهُت ) ،(GTZمىخب  ،Enviro Netهُئت  ،GEFوػيرها.
ُ
ؤعير مىظ ؤوازغ عام 5006م بلى عماصة الخعىٍغ والجىصة بجامعت اإلالً ؾعىص ،وعمل مؿدشاعا بها ختى عام 5076م ،وزلٌ طلً عمل
عثِؿا لىخضة اللُاؽ والخلىٍم ،ومشغفا على وخضة الجىصة والاعخماص ألاواصًمي ومؿئىال عً جعبُم ماشغاث ألاصاء الغثِؿت ،وهؽم
اإلالاعهاث اإلاغحعُت ،والخضعٍب ،وميؿم إلاشغوعاث جلىٍم ؤصاء ؤعضاء هُئت الخضعَـ ،وجلىٍم مسغحاث الخعلم ،والاعخماص ألاواصًمي
اإلااؾس ي ،والاعخماص البرامجي الىظجي والضولي ،علوة على وىهه عضى مجلـ اإلالىمين بجامعت اإلالً ؾعىص ،وخاضل على صبلىم الخميز وفم
هؽام  EFQMألاوعبي .هما ؤهه مغاحع ومضعب بعضص مً الجامعاث الؿعىصًت (مثاٌ :حامعاث اإلالً عبضالعؼٍؼ ،اإلالً فُطل ،اإلالً زالض،
ؾعام بً عبضالعؼٍؼ ،ؾلعان بً عبضالعؼٍؼ ،ؤلامام دمحم بً ؾعىص ؤلاؾلمُت ،هاًف للعلىم ألامىُت ،خاثل ،العاثف ،الجىف ،الباخت،
املجمعت ،شلغاء ،الُمامت ،صاع العلىم ،هجغان ،ولُاث الؼض ،ولُاث الفغابي ،ولُت ألامير ؾلعان العؿىغٍت للعلىم الصخُت بالؽهغان).
هما ؤهه ٌعمل مؿدشاعا ػير مخفغغ بمعهض اإلالً عبضهللا للبدىر والضعاؾاث الاؾدشاعٍت ،خُث ٌشاعن مً زلٌ طلً في جلضًم زضماث
اؾدشاعٍت إلااؾؿاث وظىُت خيىمُت وزاضت باإلاملىت العغبُت الؿعىصًت (مثاٌ :الضًىان اإلاليي ،اإلااؾؿاث الخعلُمُت العؿىغٍت ،الطىضوق
الخيري الاحخماعي ،وػاعة الاكخطاص والخسعُغ ،وػاعة الصخت ،وػاعة الخعلُم ،اللجىت الىظىُت لغعاًت السجىاء واإلافغج عنهم وؤؾغهم
"جغاخم" ،وػاعة العمل والخىمُت الاحخماعُت ،الهُئت الؿعىصًت للمىاضفاث واإلالاًِـ والجىصة ،وعضص مً اإلااؾؿاث الخاضت).
وَعمل ؤًضا مؿدشاعا ومغاحعا وعضىا بلجىت مغاحعت اإلاعاًير لجاثؼة الخميز بالخعلُم كبل الجامعي بىػاعة الخعلُم باإلاملىت ،وٍلضم زضماث
اؾدشاعٍت لعضص مً الجهاث العاملت في مجاٌ الخعىٍغ باإلاملىت (مثاٌ :شغهت الضوالج اإلاخلضمت للجطاالث وجلىُت اإلاعلىماث ،شغهت واف
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الاؾتراجُجُت ،شغهت ماشغاث ألاصاء للخضماث الاؾدشاعٍت ،شغهت اللاصة اإلابضعىن للؾدشاعاث ؤلاصاعٍت ،شغهت عواص اإلاعغفت للخضعٍب
والخعلُم ،ومغهؼ الىافع للخضعٍب والبدىر والاؾدشاعاث الخعلُمُت).
باإلضافت الى زبراجه في مجاٌ جسططه الضكُم في الجُىلىحُا البىاثُت ،حشمل زبراجه الخعىٍغٍت ما ًلي )7 :بصاعة ماؾؿاث الخعلُم العالي،
 )5الخسعُغ إلوشاء ماؾؿاث الخعلُم العالي الجضًضة واعضاص اللىاثذ الخىؽُمُت )1 ،جطمُم وإصاعة اإلاشغوعاث الخعىٍغٍت في الخعلُم
العالي )1 ،جلُُم ألاصاء وماشغاث ألاصاء الغثِؿت )4 ،اإلالاعهاث اإلاغحعُت )2 ،اكخباؽ وجعبُم ؤفضل اإلاماعؾاث العاإلاُت )9 ،بىاء هؽم حىصة
الخعلُم العالي ألاواصًمُت وؤلاصاعٍت )1 ،الاعخماص ألاواصًمي اإلااؾس ي والبرامجي )1 ،ؤجمخت هؽم الجىصة )6 ،بىاء هؽم الخميز في الخعلُم العالي،
 )70الخسعُغ الاؾتراجُجي )77 ،جطمُم وجىفُظ اإلاشغوعاث الخىمىٍت املجخمعُت )75 ،الخضعٍب )71 ،كُاؽ ألازغ للمشغوعاث)74 ،
الضعاؾاث الاؾدشاعٍت )72 ،جدؿين الهىٍت والؿمعت اإلااؾؿُت )79 ،حعؼٍؼ اإلاىاعص اإلاالُت إلااؾؿاث الخعلُم العالي.
وَعمل خالُا ؤؾخاطا بيلُت العلىم بجامعت حىىب الىاصي ،وكاثم بعمل عمُض ولُت العلج العبُعي ،ومضًغ مغهؼ ضمان الجىصة
بالجامعت ،ومضًغ مغهؼ البرامج اإلاشترهت بين حامعت حىىب الىاصي والجامعت اإلاطغٍت للخعلم الالىترووي ألاهلُت بلىا.
وضضع اللغاع الجمهىعي في ؤهخىبغ  ،5076بخعُِىه هاثبا لغثِـ حامعت حىىب الىاصي لشئىن الضعاؾاث العلُا والبدىر.
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الوظيفت الحاليت
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اإلاؤهالث الذساظيت واإلاهىيت

التاسيخ الوظيفي

اإلاى الذوليت

هاثب عثِـ حامعت حىىب الىاصي لشئىن الضعاؾاث العلُا والبدىر
 مضًغ مغهؼ ضمان الجىصة والاعخماص بجامعت حىىب الىاصي– مطغ ()5006 -5009 مؿدشاع عماصة الخعىٍغ والجىصة بجامعت اإلالً ؾعىص ،اإلاملىت العغبُت الؿعىصًت ()5076 – 5006 اإلاشغف على وخضة الجىصة والاعخماص ألاواصًمي بجامعت اإلالً ؾعىص ()5076 – 5006 وهُل ولُت العلج العبُعي وكاثم بعمل العمُض – حامعت حىىب الىاصي (بضاًت مً ابغٍل  5076ختى جاعٍسه) مضًغ مغهؼ ضمان الجىصة والاعخماص بجامعت حىىب الىاصي– مطغ (بضاًت مً ًىلُى  5076ختى جاعٍسه) مضًغ مغهؼ البرامج اإلاشترهت بين الجامعت اإلاطغٍت للخعلم الالىترووي ألاهلُت وحامعت حىىب الىاصي (بضاًت مً ماًى 5076ختى جاعٍسه)
صهخىعاه الفلؿفت في العلىم 7666

ماحؿخير العلىم 7661

بيالىعٍىؽ العلىم  ( 7611ممخاػ مع مغجبت الشغف )

---------------------------------------------------------------صبلىم اإلالىمين وفم همىطج الخميز ألاوعبي EFQM
عضى بىعص اإلالىمين BoA
مضكم صازلي (آًؼو )6007
مضعب معخمض
ؤؾخاط بيلُت العلىم – حامعت حىىب الىاصي (بضاًت مً  – 5070ختى جاعٍسه)

ؤؾخاط مشاعن بيلُت العلىم– حامعت حىىب الىاصي ()5006 - 5002

مضعؽ بيلُت العلىم – حامعت حىىب الىاصي ()5002 -7666

مضعؽ مؿاعض بيلُت العلىم – حامعت ؤؾُىط ()7666 -7661

معُض بيلُت العلىم بلىا – حامعت ؤؾُىط ()7661 – 7616

مىدت بدثُت لضعاؾاث ما بعض الضهخىعاه – حامعت بىن  -ؤإلااهُا 5006

مىدت لضعاؾت جسعُغ الخعلُم العالي – اإلاعهض الضولي لخسعُغ الخعلُم بباعَـ – فغوؿا 5001

مىدت بدثُت لضعاؾاث ما بعض الضهخىعاه – حامعت صعم  -بغٍعاهُا 5004

3

العيرة الزاجيت  -أ.د .أحمذ عكاوي


العالكاث العلميت وألاكادًميت

مىدت بدثُت لضعاؾت الضهخىعاه – حامعت بىن  -ؤإلااهُا 7662

هُئت ضمان الجىصة  ،ASIINؤإلااهُا -هُئت ضمان الجىصة  ،QAAاإلاملىت اإلاخدضة -حامعت بىن ،ؤإلااهُا  -حامعت فغاهىفىعث،
ؤإلااهُا  -حامعت هاًضلبرغ ،ؤإلااهُا -حامعت صعم ،بغٍعاهُا -حامعت ولؼ  ،بغٍعاهُا -حامعت مُدشؼان ،الىالًاث اإلاخدضة ألامغٍىُت-
حامعت بىؾعً ،الىالًاث اإلاخدضة ألامغٍىُت  -حامعت شيزووا ،الُابان -حامعت مىىاؽ ،اإلاؼغب -حامعت حؿىؼىا ،الطين.
 مغاحع بعضص مً الضوعٍاث العلمُت مثل:Landscape and Urban Planning, Arabian Journal of Geosciences, Arabian Journal for
Science and Engineering, Journal of Earth African Sciences, KSU Journal of Administrative
Sciences, Journal of Geoscience and Environment Protection
 -زبير بمشغوع CORDIS, FP7 – European Commission

الجوائضالعلميت
الخبراث والاهتماماث
ألاكادًميت والتىمويت

خاضل عل حاثؼة اليشغ العلمي لعام  5075مً حامعت حىىب الىاصي ،مطغ
أ .الاهتماماث في مجال جطويشالتعليم
الخضعٍب والاؾدشاعاث في مجاٌ ضمان الجىصة والاعخماص ألاواصًمي في الخعلُم العالي وكبل الجامعي

الخضعٍب والاؾدشاعاث في مجاٌ الخسعُغ الاؾتراجُجي إلااؾؿاث الخعلُم العالي

اإلاغاحعاث الىؽيرة والخاعحُت لليلُاث External & Peer Reviewing

بعضاص ومغاحعت وجلُُم ملترخاث مشغوعاث جعىٍغ الخعلُم العالي

عبغ الخعلُم العالي باالخخُاحاث الخىمىٍت للؿيان

بصاعة مشغوعاث جعىٍغ الخعلُم العالي

بعضاص ومغاحعت لىاثذ اليلُاث واإلاعاهض

ماشغاث ألاصاء ألاؾاؾُت إلااؾؿاث الخعلُم العالي HEIs – KPIs

اإلالاعهاث اإلاغحعُت

الخلُُم وفم همىطج الخميز ألاوعبيEFQM

الخلُُم وفم هؽام ماليىم بالضعٍج ألامغٍيي MBNQA

هؽم بصاعة الجىصة "الاًؼو "5001-6007

هؽم بصاعة الجىصة QMS

هؽم بصاعة الجىصة الالىتروهُت EQMS

بعاكت ألاصاء اإلاخىاػن BSC









اإلاؽاسكت في اإلاؽشوعاث
التطويشيت



ب .الاهتماماث التىمويت
مؿدشاع ػير مخفغغ بمعهض اإلالً عبضهللا للبدىر والضعاؾاث الاؾدشاعٍت.
الخضعٍب في مجاٌ الخىمُت البشغٍت وإهؿاب اإلاهاعاث الخُاجُت زاضت مجاالث الخسعُغ والخسعُغ باإلاشاعهت
وصعم اللمغهؼٍت وإصاعة الضؼىط والخفىير ؤلابضاعي وخل اإلاشىلث واجساط اللغاعاث وؤلاصاعة بالىخاثج وؤلاصاعة
باألهضاف وؤلاصاعة باإلاىهج الخلىقي وجلضًغ الاخخُاحاث ومهاعاث الخىاضل والعغض الفعاٌ وهخابت اإلالترخاث
والبدث الؿغَع باإلاشاعهت وإصاعة الاحخماعاث وإعضاص الخلاعٍغ واإلاغاؾلث وإصاعة وحشىُل فغق العمل وإصاعة
املخاظغ.
جلُُم ألازغ البُئي للمشغوعاث.
صعاؾاث ؾىق العمل.
جىفُظ مشغوعاث خماًت البِئت.
مؽشوعاث جطويشيت بجامعت اإلالك ظعود
أ.
اإلايؿم العام إلاشغوع ججضًض الاعخماص ألاواصًمي اإلااؾس ي لجامعت اإلالً ؾعىص.
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عضى بىعص اإلالىمين بجامعت اإلالً ؾعىص .Board of Assessors
اإلاضًغ ؤلاصاعي ملجلـ اإلالىمين بجامعت اإلالً ؾعىص .Board of Assessors
عضى مجلـ اإلالىمين وفم همىطج الخميز ألاوعبي.EFQM
عضى فغٍم اعضاص الخلغٍغ الؿىىي الجداص الجامعاث آلاؾُىٍت . AUA
اإلاشغف على وخضة الجىصة والاعخماص ألاواصًمي.
ميؿم مشغوع الخلىٍم الشامل ألصاء ؤعضاء هُئت الخضعَـ بجامعت اإلالً ؾعىص.
ميؿم مشغوع بعضاص ملاًِـ وملاعهاث مغحعُت بجامعت اإلالً ؾعىص .KSU-Benchmarking
ميؿم مشغوع الاؾخبُاهاث اإلاىخضة بجامعت اإلالً ؾعىص.
ميؿم مشغوع جعىٍغ احغاءاث جلُُم هىاجج الخعلم وفعالُت الخضعَـ.
ميؿم فغٍم جلُُم حامعت اإلالً ؾعىص وفم هؽام حاثؼة اإلالً عبض العؼٍؼ للخميز.
ميؿم حاثؼة الخميز في الخعىٍغ والجىصة بجامعت اإلالً ؾعىص.
عضى بلجىت جلُُم حاثؼة اإلاىؼف اإلاثالي بجامعت اإلالً ؾعىص.
ميؿم بمشغوع صعاؾت اإلاشىلث والطعىباث التي جىاحه الىخضاث ؤلاصاعٍت وألاواصًمُت بجامعت اإلالً ؾعىص.
ميؿم لجىت بعضاص الخلاعٍغ الؿىىٍت بعماصة الجىصة بجامعت اإلالً ؾعىص.
مؿئىٌ عً جفعُل مشغوع ماشغاث ألاصاء ألاؾاؾُت بجامعت اإلالً ؾعىص .KSU-KPIs
ؤمين لجىت حؿُير مشغوع الىؽام الالىترووي إلصاعة الجىصة بجامعت اإلالً ؾعىص. KSU-EQMS
عضى بلجىت مغاحعت ؤزلكُاث البدث العلمي بجامعت اإلالً ؾعىص.
عضى فغٍم ؤعضاص اؾتراجُجُت ضىضوق جمىٍل البدىر بجامعت اإلالً ؾعىص.
عضى فغٍم اعضاص اؾتراجُجُت عماصة البدث العلمي بجامعت اإلالً ؾعىص.
عضى فغٍم اعضاص اؾتراجُجُت معهض اإلالً عبضهللا للبدىر والضعاؾاث الاؾدشاعٍت.
عضى فغٍم بعضاص الخعت الاؾتراجُجُت لخىظين الخلىُت بجامعت اإلالً ؾعىص.
عضى بلجىت بعضاص الؿُاؾاث والاحغاءاث بجامعت اإلالً ؾعىص.
عضى بلجىت اعضاص الثدت الىغاس ي البدثُت بجامعت اإلالً ؾعىص.
عضى بمشغوع اوشاء مغهؼ للخغٍجين بجامعت اإلالً ؾعىص.
عضى بمشغوع ؤجمخت اؾخبُاهاث الجاهؼٍت ليلُاث حامعت اإلالً ؾعىص.
عضى لجىت جدىُم الخعغ الاؾتراجُجُت بجامعت اإلالً ؾعىص.
عضى اللجىت الفغعُت إلعضاص الثدت الخميز البدثي بجامعت اإلالً ؾعىص.
عضى لجىت جدضًث الضعاؾت الظاجُت لجامعت اإلالً ؾعىص (اإلاؿخىي اإلااؾس ي).
عضى لجىت جدضًث ماشغاث ؤصاء الخعت الاؾتراجُجُت لجامعت اإلالً ؾعىص.
عضى لجىت الغبغ بين الخعت الاؾتراجُجُت لىوالت الجامعت للشاون الخعلُمُت وألاواصًمُت وزعغ اليلُاث.
عثِـ وخضة اللُاؽ والخلىٍم بعماصة الخعىٍغ والجىصة بجامعت اإلالً ؾعىص (.)5075 -5006
عثِـ وخضة الاعخماص ألاواصًمي (اإلايلف) بعماصة الخعىٍغ والجىصة بجامعت اإلالً ؾعىص (.)5075-5077
مضعب بجمُع ولُاث حامعت اإلالً ؾعىص في مجاٌ الجىصة والاعخماص ألاواصًمي.
مغشض لخعبُم هؽام حامعت اإلالً ؾعىص إلصاعة الجىصة ( )KSU-QMSفي بغامج حامعت اإلالً ؾعىص.
مغاحع مؿخلل لعضص مً البرامج ألاواصًمُت بجامعت اإلالً ؾعىص.
ميؿم الخعاون اإلابضجي بين حامعت اإلالً ؾعىص والبرهامج الاهماجي لألمم اإلاخدضة .UNDP
عضى فغٍم اعضاص ؾُاؾت الجىصة لجامعت اإلالً ؾعىص وفم اإلاىاضفت الضولُت .5072-6007
عضى لجىت الخضكُم اللؼىي للهُيل الخىؽُمي لجامعت اإلالً ؾعىص.
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خذماث اظتؽاسيت وجذسيباث بجامعاث ومؤظعاث اإلاملكت العشبيت الععودًت
ب.
حامعت خاثل – حامعت ؾعام بً عبضالعؼٍؼ – حامعت اإلالً زالض – حامعت اإلالً فُطل  -ولُاث الؼض  -حامعت هجغان –
حامعت ؤلامام دمحم بً ؾعىص الاؾلمُت – حامعت ألامير ؾلعان بً عبضالعؼٍؼ – حامعت املجمعت – حامعت العاثف – حامعت
صاع العلىم – حامعت الُمامت – حامعت الجىف – حامعت شلغاء – حامعت هاًف العغبُت للعلىم ألامىُت – ولُت الامير ؾلعان
العؿىغٍت للعلىم الصخُت بالؽهغان – حامعت اإلالً عبضالعؼٍؼ  -شغهت الضوالج اإلاخلضمت للجطاالث وجلىُت اإلاعلىماث  -شغهت
واف الاؾتراجُجُت  -شغهت ماشغاث ألاصاء للخضماث الاؾدشاعٍت  -شغهت اللاصة اإلابضعىن للؾدشاعاث ؤلاصاعٍت  -شغهت عواص
اإلاعغفت للخضعٍب والخعلُم  -ومغهؼ الىافع للخضعٍب والبدىر والاؾدشاعاث الخعلُمُت.

























ث .معاهمت في اعذاد ملترحاث ومؽشوعاث جطويشيت على معتوى اإلاملكت العشبيت الععودًت
مشغوع بىاء هؽام إلصاعة الجىصة بةصاعة الطُاهت/كُاصة ؾلح الطُاهت هُئت بمضاصاث وجمىًٍ اللىاث البرًت اللىاث
البرًت اإلالىُت الؿعىصًت.
مشغوع جطمُم وإعضاص وجلُُم خلاثب جضعٍبُت (الهُئت الؿعىصًت للمىاضفاث واإلالاًِـ والجىصة).
مشغوع بعضاص الخعت الاؾتراجُجُت لخعؼٍؼ اهسغاط ألاؾغة واملجخمع في الخعلُم ،وػاعة الخعلُم.
مشغوع بعضاص الخعت الاؾتراجُجُت إلاغهؼ ؤلابضاع الطحي الىظجي.
مشغوع بعضاص الخعت الاؾتراجُجُت للجىت الىظىُت لغعاًت السجىاء واإلافغج عنهم وؤؾغهم "جغاخم".
مشغوع حعؼٍؼ الهىٍت الىظىُت باإلاملىت العغبُت الؿعىصًت "هىٍت".
مشغوع "بعضاص جطىع مىخض لخطيُف ألاحهؼة الخيىمُت".
صعاؾت آلالُاث اإلاثلى الهدشاف اللُاصاث (ؤمثلت مً اإلاماعؾاث العاإلاُت).
مشغوع جعىٍغ كضعاث الطىضوق الخيري الاحخماعي.
مشغوع جإهُل ولُت املجخمع بجامعت ألاميرة هىعة بيذ عبضالغخمً للعخماص ألاواصًمي الضولي مً معهض الخعلُم اإلانهي
).(COE
مشغوع جإهُل ولُت اإلالً عبضالعؼٍؼ الخغبُت وبغامجها للخطىٌ على الاعخماص ألاواصًمي الىظجي.
مشغوع بىاء الىؽم ألاواصًمُت والخلىُت وؤلاصاعٍت ليلُت الفاعوق ألاهلُت بجضة الخابعت لشغهت اإلاؿخلبل اإلاؼهغ للعلىم
والخلىُت.
مؽشوعاث جطويشالتعليم العالي بمصش
ث.
مضًغ مغهؼ ضمان الجىصة والاعخماص بجامعت حىىب الىاصي (ختى ؤهخىبغ .)5006
مضًغ مشغوع بوشاء مغهؼ وهؽام مخيامل لخلُُم العلب بجامعت حىىب الىاصي (ختى ؤهخىبغ .)5006
عضى اللجىت اللىمُت لضمان الجىصة والاعخماص  – NQAACوػاعة الخعلُم العالي  -مطغ
عضى اللجىت اللىمُت إلاشغوع الخدؿين اإلاؿخمغ والخإهُل للعخماص  – CIQAPوػاعة الخعلُم العالي – مطغ.
عضى لجىت حؿُير مشغوع "عملُت بىلىهُا  – " Bologna Processمىخب جمبـ– مطغ  –Tempusالاجداص
ألاوعبي.
مضعب بمشغوع ضمان الجىصة ليلُاث التربُت الىىعُت وعٍاض ألاظفاٌ – هُئت اإلاعىهت ألامغٍىُت .USAID
مضعب بمشغوع العغق اإلااصًت بلى الخعلُم العالي  – PHEحامعت حىىب الىاصي – حامعت اللاهغة – هُئت فىعص
ألامغٍىُت.
مغاحع بهُئت  IQEFالؿىَؿغٍت .International Quality Education Foundation -
عضى اللجىت العلُا إلاشغوع صعم ألاوشعت العلبُت بجامعت حىىب الىاصي.
اإلايؿم العام إلاشغوع اؾتراجُجُت فغص الخعلُم العالي بةكلُم حىىب الىاصي ختى عام  –5055ممىٌ مً وػاعة
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الخعلُم العالي – مطغ.
اإلايؿم العام إلاشغوع اؾتراجُجُت ضمان الجىصة بجامعت حىىب الىاصي.
اإلايؿم إلاشغوع بوشاء هؽام صازلي لضمان الجىصة والاعخماص بيلُت العلىم بجامعت حىىب الىاصي.
اؾدشاعي ومضعب بمشغوعاث بوشاء هؽام صازلي لضمان الجىصة والاعخماص بيلُاث التربُت والتربُت الغٍاضُت
والتربُت الىىعُت وآلاصاب والؼعاعت والخجاعة بلىا والعلىم والتربُت والهىضؾت بإؾىان والتربُت بالؼغصكت والفىىن
الجمُلت باألكطغ والعلىم بؿىهاج ،والطُضلت بإؾُىط.
اؾدشاعي الخسعُغ الاؾتراجُجي ليلُاث العلىم والعب (حامعت ؾىهاج) والعلىم (حامعت اإلاىطىعة).
مغاحع هؽير  Peer Reviewerوعثِـ فغٍم اإلاغاحعين الىؽغاء  Chair Reviewerلضي مشغوع ضمان الجىصة
والاعخماص  QAAPبىخضة بصاعة اإلاشغوعاث  -وػاعة الخعلُم العالي – مطغ.
ملُم بمشغوع بوشاء هؽام صازلي لضمان الجىصة والاعخماص – اإلاغخلت الثاهُت  – QAAP IIوخضة بصاعة اإلاشغوعاث
 وػاعة الخعلُم العالي – مطغ.ملُم ومضعب بمشغوع الخسعُغ الاؾتراجُجي إلااؾؿاث الخعلُم العالي  – ISPPوخضة بصاعة اإلاشغوعاث -وػاعة
الخعلُم العالي – مطغ.
مضعب باإلاشغوعاث الخىافؿُت – اإلاغخلت ألاولى  -ضىضوق جعىٍغ الخعلُم  – HEEPFوخضة بصاعة اإلاشغوعاث –
وػاعة الخعلُم العالي – مطغ.
مضعب ومغاحع باإلاشغوعاث الخىافؿُت – اإلاغخلت الثاهُت (جلُُم العلب – اعخماص اإلاعامل – اعخماص البرامج
ألاواصًمُت) – وخضة بصاعة اإلاشغوعاث – وػاعة الخعلُم العالي – مطغ.
مضعب بمشغوع جىمُت اللضعاث  – FLDPحامعت حىىب الىاصي.
مضعب بمشغوع جعىٍغ ولُاث التربُت .FOEP
باخث عثِس ي بمشغوع " جعىٍغ اإلاخدف الجُىلىجي" – ملضم بلى .HEEPF
باخث عثِس ي بمشغوع " مضعؾت الخلل لعلب الجُىلىحُا" – جدذ ؤلاوشاء.
باخث عثِس ي بمشغوع "بوشاء هؽام مخيامل لغعاًت العلب طوي الاخخُاحاث الخاضت بجامعت حىىب الىاصي" –
ملضم بلى مشغوع صعم ألاوشعت العلبُت.
باخث بمشغوع " جإهُل وعفع هفاءة ؤعضاء هُئت الخضعَـ لخضعٍب ظلب اإلاغخلت كبل النهاثُت بيلُت العلىم وعبعهم
باخخُاحاث املجخمع" – ملضم بلى .HEEPF
باخث عثِس ي بمشغوع " بوشاء مغهؼ لغفع كضعاث العلب –هىخً " – ملضم بلى حامعت حىىب الىاصي.
عضى املجلـ ألاعلى للضعاؾاث العلُا والبدىر ،وػاعة الخعلُم العالي ،مطغ.
عثِـ لجىت جؽلماث التركُت ألعضاء هُئت الخضعَـ بجامعت حىىب الىاصي.
عثِـ لجىت جإصًب ظلب الضعاؾاث العلُا بجامعت حىىب الىاصي.
عثِـ لجىت جعىٍغ اإلاىخباث الجامعُت بجامعت حىىب الىاصي.
عثِـ لجىت جعىٍغ املجلث العلمُت بجامعت حىىب الىاصي.
عثِـ لجىت اللثدت اإلاىخضة للضعاؾاث العلُا بجامعت حىىب الىاصي.
عثِـ لجىت الخطيُف الضولي لجامعت حىىب الىاصي.
عضى لجىت الخدىٌ الغكمي بجامعت حىىب الىاصي.
عثِـ لجىت حعؼٍؼ اليشغ العلمي بجامعت حىىب الىاصي.
عضى مجلـ بصاعة مغهؼ الخلىٍم بجامعت حىىب الىاصي.
عضى لجىت البرامج الخاضت بجامعت حىىب الىاصي.
عضى لجىت اإلايشأث الجامعُت بجامعت حىىب الىاصي.
عضى لجىت ازخُاع العمضاء بجامعت حىىب الىاصي.
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اإلاشغف على جىفُظ مشغوعاث الؿمعت اإلااؾؿُت ،السجل اإلاهاعي للعلب ،بظاع ماهلث الخغٍجين ،ؤجمخت
املجالـ واللجان الجامعُت ،ألاًؼو البُئي ،ألاًؼو  ،5072-6007ؤًؼو ؤمً اإلاعلىماث ،ؤًؼو الؿلمت اإلاهىُت.
ج -مؽشوعاث جطويشالتعليم كبل الجامعي
مضعب بمشغوع جعىٍغ الخعلُم  –ERPهُئت اإلاعىهت ألامغٍىُت – USAIDفغع كىا.
اؾدشاعي بمشغوع جدضًض اخخُاحاث اإلاضاعؽ – الىوالت الىىضًت للخىمُت –فغع كىا.
حاثؼة الخميز في الخعلُم كبل الجامعي ،وػاعة الخعلُم ،اإلاملىت العغبُت الؿعىصًت.
ماشغاث ألاصاء واإلالاعهت اإلاغحعُت ،ؤلاصاعة العامت للخعىٍغ ،ؤلاصاعة الخعلُمت بالغٍاض ،اإلاملىت العغبُت الؿعىصًت.
جلُُم ألاصاء ،مجمع مضاعؽ حامعت اإلالً ؾعىص.
هؽم بصاعة الجىصة في اإلاضاعؽ ،مضاعؽ عياػ ألاهلُت بالغٍاض ،اإلاملىت العغبُت الؿعىصًت.
د -مؽشوعاث بحثيت وجىمويت



زبير بمشغوع CORDIS, FP7 – European Commission



باخث عثِس ي بمشغوع " الخدلُل الترهُبي لغواؾب الظهب بالصخغاء الشغكُت (مطغ) وحباٌ ؤظلـ (اإلاؼغب):
صعاؾت ملاعهت (ؤواصًمُت البدث العلمي والخىىىلىحُا – مطغ )
باخث بمشغوع جلُُم ألازغ البُئي للشغور اليشعت – ظغٍم كىا – ؾفاحا (مدافؽت كىا)
باخث بمشغوع البدث عً ؤحجاع الؼٍىت ( شغهت مابا ؤلاًعالُت).
باخث عثِس ي بمشغوع جسعُغ مطىع الغزام – اإلاضًىت الطىاعُت بلفغ (شغهت مابا ؤلاًعالُت).
باخث عثِس ي بمشغوع جسعُغ اإلاضًىت الؿىىُت ألعضاء هُئت الخضعَـ بلىا – مشغوع ( 7حامعت حىىب الىاصي)
باخث عثِس ي بمشغوع جسعُغ اإلاضًىت الؿىىُت ألعضاء هُئت الخضعَـ بلىا – مشغوع ( 5حامعت حىىب الىاصي).
باخث بمشغوع جلُُم الدجغ الغملي الىىبي (ؤواصًمُت البدث العلمي والخىىىلىحُا – مطغ).
باخث بمشغوع بوشاء اإلاضفً الطحي وجلُُم ألازغ البُئي بمطىع ألاإلاىُىم بىجع خماصي (اًجبخالىم).
باخث بمشغوع جلُُم ألازغ البُئي للطغف الطحي بلىا (حامعت وؾذ مدشُجان ألامغٍىُت).
باخث بمشغوع الخىىع البُىلىجي في حؼع الىُل بين كىاظغ بؾىا وهجع خماصي (هُئت اٌ .)GEF
باخث بمشغوع جلُُم اعجفاع ميؿىب اإلاُاه الجىفُت بلىص (مدافؽت كىا).
باخث عثِس ي بمشغوع "صعاؾاث ؾىق العمل للخعلُم الفجي بمدافؽت كىا" – الجمعُاث ألاهلُت مع  GTZألاإلااهُت.
مضعب بمشغوع مباصعة صعم اللمغهؼٍت اإلاطغٍت  -هُئت اإلاعىهت ألامغٍىُت .USAID
مضعب بمىخب مطغ العلُا للؾدشاعاث والخضعٍب – .ENVIRO net
مضعب ببرامج الخىعُت بالخفاػ على البِئت بمغاهؼ ؤلاعلم بلىا وهجع خماصي.
مضعب ببرامج الخىعُت بالخفاػ على البِئت بمضًغٍت الشباب والغٍاضت بلىا.
مضعب ببرامج الخىعُت بالخفاػ على البِئت بمضًغٍت الشئىن الاحخماعُت بلىا.
مضعب بجمعُاث جىمُت املجخمع بىجع خماصي واؾىا وكىص وكىا.
عضى عابعت العلماء الشبان اإلاطغٍت ألاإلااهُت.
عضى اللجىت الاؾدشاعٍت للمجلت العغبُت للجىصة وؤفضل اإلاماعؾاث.
عضى الهُئت الاؾدشاعٍت للمجلت الضولُت لضمان الجىصة.
عضى الجمعُت الؿعىصًت للجىصة.
عضى بىلابت اإلاهً العلمُت.
عضى بمىخبت ؤلاؾىىضعٍت.



















العضويت في الهيئاث العلميت
والاجتماعيت
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أمثلت لعذد التذسيباث التي
كمت بها (كمذسب)























أمثلت للذوساث التذسيبيت التي



عضى الجمعُت الجُىلىحُت ؤلافغٍلُت.
عضى الجمعُت الجُىلىحُت اإلاطغٍت.
عضى حمعُت جىمُت املجخمع وخماًت البِئت بلىا.
عضى مجلـ ؤمىاء مؿدشفى الخمُاث بلىا.
عضى مجلـ بصاعة مغهؼ مباعن للمشغوعاث الطؼيرة بجامعت حىىب الىاصي.
عضى اللجىت العلُا لؼٍاصة صزل ؤعضاء هُئت الخضعَـ بجامعت حىىب الىاصي.
عضى اللجىت العلُا لضعم ألاوشعت العلبُت بجامعت حىىب الىاصي.
عضى لجىت الخؽلماث بجامعت حىىب الىاصي.
عضى بىخضة بصاعة ألاػماث بجامعت حىىب الىاصي.
عضى مجلـ بصاعة اإلاىخب الاؾدشاعي بيلُت العلىم – حامعت حىىب الىاصي.
مخعلباث حىصة مطاصع الخعلم – هُئت جلىٍم الخعلُم باإلاملىت العغبُت الؿعىصًت.
ؤهمُت جلاعٍغ الجىصة والاعخماص – حامعت اإلالً فُطل.
هؽم جلىٍم ألاصاء الجامعي – حامعت خاثل.
مفهىم وآلُت جعبُم هؽم ماشغاث الاصاء الغثِؿت في ماؾؿاث الخعلُم العالي– ولُت ألامير ؾلعان العؿىغٍت
للعلىم الصخُت ،ولُاث حامعت اإلالً ؾعىص ،ولُاث حامعت العاثف.
اإلالاعهاث اإلاغحعُت في الخعلُم العالي  -ولُاث حامعت اإلالً ؾعىص ( 57ولُت ومعهض).
هُفُت جىضُف اإلالغعاث الضعاؾُت – ولُاث حامعت حىىب الىاصي (مطغ) ،ولُاث حامعت اإلالً ؾعىص ،ولُاث
حامعت العاثف.
هُفُت بعضاص جلاعٍغ اإلالغعاث الضعاؾُت  -ولُاث حامعت حىىب الىاصي (مطغ) ،ولُاث حامعت اإلالً ؾعىص.
هُفُت بعضاص جىضُف البرامج الضعاؾُت  -ولُاث حامعت حىىب الىاصي (مطغ) ،ولُاث حامعت اإلالً ؾعىص ،ولُاث
حامعت العاثف.
هُفُت بعضاص جلاعٍغ البرامج الضعاؾُت  -ولُاث حامعت حىىب الىاصي (مطغ) ،ولُاث حامعت اإلالً ؾعىص ،ولُاث
حامعت العاثف.
هُفُت بعضاص الضعاؾاث الظاجُت البرامجُت واإلااؾؿُت  -ولُاث حامعت حىىب الىاصي (مطغ) ،ولُاث حامعت اإلالً
ؾعىص ،ولُاث حامعت العاثف ،ولُاث حامعت ؤلامام دمحم بً ؾعىص ؤلاؾلمُت.
بوشاء هؽم صازلُت لضمان الجىصة والاعخماص بماؾؿاث الخعلُم العالي ،ولُاث حامعت حىىب الىاصي (مطغ)،
ولُاث حامعت اإلالً ؾعىص.
الخسعُغ الاؾتراجُجي إلااؾؿاث الخعلُم العالي – وػاعة الخعلُم العالي – مطغ .
الخسعُغ  -مشغوع العغق اإلااصًت للخعلُم العالي .PHE
بصاعة الىكذ وضؼىط العمل – مشغوع العغق اإلااصًت للخعلُم العالي PHE
ؤلابضاع– مشغوع العغق اإلااصًت للخعلُم العالي .PHE
الخسعُغ باإلاشاعهت –– هُئت اإلاعىهت ألامغٍىُت .USAID
البدث الؿغَع باإلاشاعهت – هُئت  GTZألاإلااهُت.
مهاعاث الاجطاٌ الفعاٌ  -شغهت حىىب الىاصي للبتروٌ
بصاعة الاحخماعاث الفعالت– هُئت اإلاعىهت ألامغٍىُت .USAID
مهاعة هخابت الخلاعٍغ واإلاغاؾلث  -شغهت حىىب الىاصي للبتروٌ.
حشىُل وإصاعة فغق العمل  -شغهت حىىب الىاصي للبتروٌ.
ؤلاصاعة الالىتروهُت للجىصة ،الغٍاض5072 ،
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حصلت عليها (كمتذسب)



مهام اإلالىمين في هؽام بصاعة الجىصة (مخلضمت  ،)5الغٍاض 5071



مهام اإلالىمين في هؽام بصاعة الجىصة (مخلضمت  ،)7الغٍاض 5075



مهام اإلالىمين في هؽام بصاعة الجىصة ،ملضمت ،الغٍاض5075 ،



الخضكُم الضازلي لىؽام الاًؼو  ، 5001-6007الغٍاض 5075



بوشاء هؽم لخدلُل البُاهاث وإعضاص الخلاعٍغ بىاء على ؤهؽمت الهُئت الىظىُةت للخلةىٍم والاعخمةاص ألاوةاصًمي الؿةعىصًت
 ،NCAAAالغٍاض 5075
اؾخسضام بعاكاث ألاصاء اإلاخىاػن  ،BSC 7 -الغٍاض 5077
اؾخسضام بعاكاث ألاصاء اإلاخىاػن  ،BSC 5 -الغٍاض 5077
الضعاؾت الظاجُت للبرامج – الهُئت الىظىُت للخلىٍم والاعخماص ألاواصًمي ،الغٍاض 5077
عخلت ججاه الخميز ،هُئت  EFQMألاوعبُت ،الغٍاض )Journey Toward Excellence, J2E( 5070
جضعٍب ملُمي هُئت  EFQMألاوعبُت ،الغٍاض )EFQM Assessor Training, EAT( 5070
ج ةةضعٍب م ةةضعبين ع ةةً بع ةةضاص ملترخ ةةاث اإلاش ةةغوعاث الخىافؿ ةةُت (جلُ ةةُم الع ةةلب – اعخم ةةاص اإلاعام ةةل – اعخم ةةاص الب ةرامج
ألاواصًمُت) – وخضة بصاعة اإلاشغوعاث – وػاعة الخعلُم العالي – مطغ 5006 -
صعم كعاع الخعلُم واإلاشغوعاث الخعلُمُت – اإلاعهض الضولي لخسعُغ الخعلُم – باعَـ – فغوؿا 5001
جلُُم ألازغ إلاشغوعاث الخعىٍغ – وخضة بصاعة اإلاشغوعاث بىػاعة الخعلُم العالي  -اللاهغة وؤؾُىط 5001
جضعٍب مضعبين TOTعً "الخلُُم الظاحي لليلُةاث" – هُئةت اإلاعىهةت ألامغٍىُةت – مشةغوع جعةىٍغ الخعلةُم – اللةاهغة -











5001





















جضعٍب مضعبين  TOTعً "حضاعاث الخضعَـ  ،جلىٍم العلب  ،اؾخسضام الخىىىلىحُا فةي الخةضعَـ  ،معةاًير الجةىصة
في الخضعَـ" – اإلاغهؼ اللىمي لخىمُت اللضعاث بىػاعة الخعلُم العالي – اللاهغة 5001 -
" هؽم اإلاعلىماث الجؼغافُت ” GISمغهؼ جىىىلىحُا اإلاعلىماث – حامعت حىىب الىاصي 5001
جضعٍب مضعبين  – TOTاإلاغهؼ اللىمي لخىمُت اللضعاث بىػاعة الخعلُم العالي – اللاهغة 5001 -
اإلاغاحعين الىؽغاء – 1 -اللاهغة 5001
اإلاغاحعين الىؽغاء – 5 -اللاهغة 5001
اإلاغاحعين الىؽغاء – مخلضمت – اللاهغة 5001
جدؿين مهاعاث البدث العلمي – مغهؼ جىمُت اللضعاث  -حامعت حىىب الىاصي 5001
جلىٍم الخضعَـ –مغهؼ جىمُت اللضعاث  -حامعت حىىب الىاصي 5001
اؾخسضام الخىىىلىحُا في الخضعَـ – مغهؼ جىمُت اللضعاث  -حامعت حىىب الىاصي 5001
الخسعُغ الاؾتراجُجي على اإلاؿخىي اإلااؾس ي  -وخضة الخسعُغ الاؾتراجُجي – وػاعة الخعلُم العالي – مطغ 5001
"الجىاهب اللاهىهُت في الجامعاث اإلاطغٍت" – مغهؼ جىمُت اللضعاث  -حامعت حىىب الىاصي 5001
"هُفُت هخابت ملترخاث اإلاشغوعاث – وخضة بصاعة اإلاشغوعاث – وػاعة الخعلُم العالي – مطغ بالخعاون مع حامعت
حىىب الىاصي 5001
اإلاغاحعين الىؽغاء – 7 -اللاهغة 5009
" هؽام جىهُض الجىصة والاعخماص " حامعت عين شمـ 5002
" بصاعة الىكذ "  -مغهؼ جىمُت اللضعاث  -حامعت حىىب الىاصي 5002
" الجىصة والاعخماص في الخعلُم العالي "–  - 1وخضة بصاعة اإلاشغوعاث  -وػاعة الخعلُم العالي – مطغ 5002
" الجىصة والاعخماص في الخعلُم العالي "–  - 5وخضة بصاعة اإلاشغوعاث  -وػاعة الخعلُم العالي – مطغ 5002
" الجىصة والاعخماص في الخعلُم العالي "–  -7وخضة بصاعة اإلاشغوعاث  -وػاعة الخعلُم العالي – مطغ 5002
"هُفُت هخابت ملترخاث اإلاشغوعاث – حامعت حىىب الىاصي 5004
" هُفُت هخابت ملترخاث اإلاشغوعاث البدثُت " هُئت الفىلبراًذ ألامغٍىُت 5004
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" الخسغٍغ الالىترووي " حامعت صعم – بغٍعاهُا 5004



" هؽم اإلاعلىماث الجؼغافُت  "GISماؾؿت هاوـ ػٍضٌ ألاإلااهُت "5001
جضعٍب مضعبين " TOTهُفُت هخابت ملترخاث اإلاشغوعاث" وخضة بصاعة اإلاشغوعاث – وػاعة الخعلُم العالي – مطغ



5005

أمثلت للكلياث التي صستها
كمشاجع /سئيغ فشيم اإلاشاجعين
 /صياسة متابعت  /جلعاث جلييم
أداء  /جلييم ملترحاث
إلاؽشوعاث في مجال ضمان
الجودة والتخطيط
الاظتراجيجي /جلذًم دعم فني



ملغع خللي عً "حُىلىحُت الصخغاء الؼغبُت " حامعت حىىب الىاصي 5005



"جعىٍغ الخعلُم" – حامعت حىىب الىاصي 5007



ملغع خللي عً "حُىلىحُت اإلاىعلت الىاكعت خىٌ بىن – ؤإلااهُا" – معهض الجُىلىحُا – حامعت بىن 7661



ملغع خللي عً " حُىلىحُت الصخغاء الشغكُت " حامعت حىىب الىاصي 7662



صوعة جضعٍبُت عً الاؾخىشاف البترولي" – الشغهت العامت للبتروٌ GAPCO


























جامعت اإلالك ظعود (حمُع اليلُاث والىواالث والعماصاث اإلاؿاهضة).
جامعت اإلالك ظلمان بً عبذ العضيض(ولُاث العلىم ،الطُضلت).
جامعت اإلالك فيصل (ووالت الجامعت للخعىٍغ).
جامعت اإلالك عبذالعضيض (ولُت علىم ألاعض).
جامعت اإلالك خالذ (ووالت الجامعت للخعىٍغ).
جامعت الطائف (بصاعة الجامعت  -ولُت العب – ولُت العلىم – ولُت الطُضلت).
جامعت الجوف (بصاعة الجامعت ،ووالت الجامعت للضاعؾاث العلُا والبدث العلمي ،ووالت الجامعت للشاون الخعلُمُت
وألاواصًمُت ،ولُت العب ،ولُت الطُضلت ،ولُت الشغَعت ،ولُت العلىم).
جامعت حائل (عماصة الخعىٍغ والجىصة).
جامعت هجشان (ولُت آلاصاب والعلىم).
جامعت ألاميرظلطان بً عبذالعضيض (ووالت الجامعت للخعىٍغ).
جامعت هاًف العشبيت للعلوم ألامىيت (عمادة التطويشوالاعتماد الاكادًمي).
جامعت العلطان كابوط (ووالت الجامعت للضاعؾاث العلُا والبدث العلمي).
كليت ألاميرظلطان الععكشيت للعلوم الصحيت بالظهشان.
كلياث الغذ الذوليت.
جامعت اللاهشة (ولُاث العلىم ،معهض البدىر والضعاؾاث ألافغٍلُت ،الخعت الاؾتراجُجُت لجامعت اللاهغة).
جامعت عين ؼمغ (ولُت البىاث).
جامعت الاظكىذسيت (ولُت العلىم بضمنهىع).
جامعت اظيوط (معهض ألاوعام ،ولُاث العب البُعغي ،الطُضلت ،التربُت الغٍاضُت ،التربُت بالىاصي الجضًض)،
جامعت بنها (العلىم ،التربُت الغٍاضُت).
جامعت كىاة العويغ (ولُاث العلىم ،الؼعاعت ،التربُت الغٍاضُت ببىعؾعُض ،الخجاعة ،الخعت الاؾتراجُجُت لجامعت
كىاة الؿىَـ)
جامعت اإلاىصوسة (ولُاث الهىضؾت ،الؼعاعت ،العلىم بضمُاط،التربُت الىىعُت بضمُاط).
جامعت اإلاىوفيت (ولُاث التربُت ،معهض الضعاؾاث والبدىر البُئُت ،التربُت بالؿاصاث ،الخعت الاؾتراجُجُت لجامعت
اإلاىىفُت).
جامعت الفيوم (ولُت العب) ،جامعت حلوان (ولُاث التربُت اإلاىؾُلُت ،التربُت الغٍاضُت بىين ،التربُت الغٍاضُت
بىاث).
جامعت الضكاصيم (ولُاث التربُت الغٍاضُت ،اإلاعهض العالي لخضاعاث الشغق ألاصوى اللضًم ،الخعت الاؾتراجُجُت
لجامعت الؼكاػٍم).
جامعت طىطا (ولُت التربُت الغٍاضُت).
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اإلاهاساث اللغويت





مهاساث الحاظب آلالي






أمثلت لوسػ العمل واإلاؤجمشاث
التي ؼاسكت فيها بالحضوس/
إللاء أوساق عمل

-

جامعت بني ظويف (ولُاث العب ،الخعلُم الطىاعي ،التربُت الغٍاضُت ،الخمغٍض).
جامعت ظوهاج (ولُاث العلىم ،العب).
ؤلاهجليزًت ( اللؼت ألاحىبُت ألاولى ) – حُض حضا
ألاإلااهُت ( اللؼت ألاحىبُت الثاهُت ) – مخىؾغ
الفغوؿُت  -مبخضؤ
)Microsoft office (Word – Excel –Power point- Access
)Graphics (Photoshop – CorelDraw
GIS Software
Educational Software
اإلااجمغ العغبي الضولي لضمان حىصة الخعلُم العالي -مطغ – اؾُىط 5071م.

اإلااجمغ العغبي الضولي لضمان حىصة الخعلُم العالي -صولت ؤلاماعاث العغبُت – الشاعكت 5072م.
اإلااجمغ العغبي الضولي لضمان حىصة الخعلُم العالي -ألاعصن– عمان 5071م.
اإلااجمغ الضولي الثالث للجىصة في الخعلُم ما فىق الثاهىي ،الهُئت الىظىُت للخلىٍم والاعخماص ألاواصًمي – الضمام
5071م.



ماجمغ جلُُم وكُاؽ حىصة ألاصاء الجامعي – بيروث  -لبىان 5077م



ماجمغ مسغحاث الخعلُم العالي وؾىق العمل في الضوٌ العغبُت الاؾتراجُجُاث ،الؿُاؾاث ،آلالُاث – اإلاىامت –
البدغًٍ 5070م
ماجمغ جعبُم اإلااشغاث ؤلاكلُمُت والعاإلاُت للجىصة في الاعخماص ألاواصًمي في حامعاث العالم ؤلاؾلمي ،هدى الخميز
وؾُلت الػاًت ،حامعت هاًف للعلىم ألامىُت ،الغٍاض – اإلاملىت العغبُت الؿعىصًت 5070م
وعشت عمل الخعلُم اإلابجي على الىخاثج  – OBEحامعت اإلالً ؾعىص – الغٍاض  -اإلاملىت العغبُت الؿعىصًت 5070م
وعشت عمل "العاكت الجضًضة واإلاخجضصة" – حىجىجً – ؤإلااهُا 5006
وعشت عمل صعاؾت ازغ مشغوعاث الخعىٍغ – اإلاغخلت ألاولى – وعشت عمل  – 7اللاهغة -مطغ 5001
وعشت عمل صعاؾت ازغ مشغوعاث الخعىٍغ – اإلاغخلت ألاولى – وعشت عمل  – 5ؤؾُىط – مطغ 5001
ماجمغ خىهمت وجىىع مطاصع جمىٍل الخعلُم العالي في مطغ – وخضة بصاعة اإلاشغوعاث – وػاعة الخعلُم العالي –
اللاهغة – مطغ 5001
ماجمغ الهُئت اللىمُت لضمان الجىصة والاعخماص – اللاهغة – مطغ 5001
وعشت عمل الخسعُغ الاؾتراجُجي للخعلُم العالي على اإلاؿخىي ؤلاكلُمي  -اللاهغة – مطغ 5001
ماجمغ جلُُم الخجغبت والغئٍت اإلاؿخلبلُت لطىضوق مشغوع جعىٍغ الخعلُم العالي – اللاهغة  -مطغ 5001
ماجمغ ضمان الجىصة والاعخماص في ماؾؿاث الخعلُم العالي :العغٍم بلى اإلاؿخلبل – اللاهغة  -مطغ 5001
وعشت عمل الخسعُغ الاؾتراجُجي على اإلاؿخىي اإلااؾس ي – اللاهغة  -مطغ 5001
ماجمغ اإلاعاًير اللىمُت اإلاغحعُت للبرامج ألاواصًمُت لجامعاث حامعاث ؤؾُىط وؾىهاج وحىىب الىاصي -
مطغ5001
ماجمغ صوع اللُاصاث الجامعُت في حعؼٍؼ هؽم الجىصة والاعخماص – ؤؾُىط – مطغ 5001
ماجمغ الخعىٍغ اإلاؿخمغ والخإهُل للعخماص – ؤؾُىط  -مطغ 5001
ماجمغ مؿخلبل ضمان الجىصة في حامعت حىىب الىاصي – كىا  -مطغ5001
اإلالخلى ألاوٌ لبرهامج بكامت هؽم صازلُت لضمان الجىصة بيلُاث التربُت الىىعُت وولُاث عٍاض ألاظفاٌ – اللاهغة –
مطغ 5001
اإلااجمغ الضولي الثاوي لجُىلىحُت الخِش – اللاهغة  -مطغ 5001
اإلااجمغ الضولي الخامـ لجُىلىحُت ؤفغٍلُا – ؤؾُىط  -مطغ 5001
ماجمغ ضمان الجىصة والاعخماص – ؤؾُىط  -مطغ 5009
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ماجمغ ضمان الجىصة والاعخماص التربىي – كىا  -مطغ 5009

ماجمغ جعىٍغ هؽم جلُُم العلب همخعلب عثِس ي للخطىٌ على الاعخماص – اللاهغة  -مطغ

اإلااجمغ الضولي الؿاصؽ لجُىلىحُت الشغق ألاوؾغ – العين – ؤلاماعاث 5009

ماجمغ ضمان الجىصة والاعخماص – كىا  -مطغ 5002

ماجمغ ضمان الجىصة والاعخماص – اللاهغة  -مطغ 5002

اإلااجمغ الضولي الغابع لجُىلىحُت ؤفغٍلُا – ؤؾُىط  -مطغ 5002

اإلااجمغ الضولي الثالث لجُىلىحُت ؤفغٍلُا – ؤؾُىط  -مطغ 5001

اإلااجمغ الضولي ألاوٌ للىمظحت الخلُلُت للخىخىهُت والاؾخىشاف الجُىفيزًاجي – مُلهى – اًعالُا 5005

اإلااجمغ الضولي الثاوي لجُىلىحُت افغٍلُت – ؤؾُىط  -مطغ 5007

ماجمغ الجمعُت الجُىلىحُت اإلاطغٍت الخاؾع والثلزىن – اللاهغة  -مطغ 5007

اإلااجمغ الضولي الثاوي للجُىفيزًاء – ظىعا  -مطغ 5007

اإلااجمغ الضولي الثامً عشغ لجُىلىحُت ؤفغٍلُا – حغاحـ – الىمؿا 5000

جلُُم املخاظغ البُئُت الىاشئت عً الخىخىهُت اليشعت.

جدلُل ؤلاحهاص والاهفعاٌ في الصخىع اإلاشىهت.

الجُىلىحُا الخطىٍغٍت والاؾدشعاع عً بعض.

جدلُل اليؿُج والطىع لألوسجت الصخغٍت اإلاشىهت.

الجُىمىعفىلىجي وجدلُل ؤخىاض الطغف.

اإلاؿاخت الجُىلىحُت.

مشغف على عضص مً ظلب ماحؿخير و صهخىعاه
في جمهوسيت مصشالعشبيت
أ.
 ؤ.صً .ىؾف ػغباوي – عثِـ حامعت حىىب الىاصي– كىا – مطغؤ.ص .عباؽ مىطىع  -عثِـ حامعت حىىب الىاصي (ألاؾبم) – كىا  -مطغ
في اإلاملكت العشبيت الععودًت
ب.
ص .خمض بً دمحم آٌ الشُش –وػٍغ الخعلُم باإلاملىت العغبُت الؿعىصًت (خالُا) ووهُل حامعت اإلالً ؾعىص للخعىٍغ
والجىصة (ؾابلا)
ؤ.صً .ىؾف بً عبضه عؿيري  -وهُل حامعت اإلالً ؾعىص للخسعُغ والخعىٍغ (خالُا)
ؤ.ص .ضالح بً ببغاهُم اللؿىمي – وهُل وػاعة الخعلُم للعلكاث الضولُت (خالُا) وعمُض عماصة الخعىٍغ والجىصة
بجامعت اإلالً ؾعىص (ؾابلا)
ج .في أإلااهيا
 ؤ.ص.هُيىلىؽ فغوٍدؿهُم – حامعت بىن بإإلااهُا -معهض اإلاعاصن5009

الاهتماماث ألاكادًميت

ؤلاؼشاف على سظائل اإلااجعتير
أظاجزة ًمكً الشجوع إليهم

Prof.Dr.NikolausFroitzheim, STEINMANN-INSTITUT, Poppelsdorfer Schloss
niko.froitzheim@uni-bonn.de
D - 53115 BONN, Germany,

-

ؤ.ص .ولُام ماًغ– حامعت بىن بإإلااهُا -معهض الجُىلىحُا

Prof.Dr. Wilhelm Myer, Nussallee 8, 53115 BONN, Germany, sekretariat@geo.uni-bonn.de

د .في اإلاملكت اإلاتحذة
ؤ.ص .بىب هىلضووؽ – حامعت صعم بغٍعاهُا – معهض علىم ألاعض
Prof.Dr. Bob Holdsworth,
Department of Earth Sciences, Durham University, Science laboratories South Road,
 Durham DH1 3LE, UKR.E.Holdsworth@durham.ac.uk
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الاهتاج العلمي
ً
أوال :كتب مترجمت في مجال جطويشالتعليم


ؤخمض عياوي ( :)5074ماشغاث ألاصاء الغثِؿت ،بىاء وجىفُظ واؾخسضام ماشغاث ألاصاء الغثِؿت التي جاصي للىجاح -مترحم ،صاع حامعت اإلالً ؾعىص
لليشغ .عكم ؤلاًضاع  ،7412/9162عصمً .611 – 901 – 201 – 107-7



ؤخمض عياوي ،حماٌ هماٌ الضًً ( )5072الخسعُغ الاؾتراجُجي في ماؾؿاث الخعلُم العالي – مترحم ،صاع حامعت اإلالً ؾعىص لليشغ .عكم ؤلاًضاع
 ،7419/1165عصمً .611 – 901 – 201 – 451-1



ؤخمض عياوي ( :)5071بىاء كضعاث اللُاصة ألاواصًمُت ،صلُل ألفضل اإلاماعؾاث -مترحم.
 ،611-901-202عكم ؤلاًضاع .7416/507

صاع وشغ حامعت ؤلامام دمحم بً ؾعىص ؤلاؾلمُت ،عصمً -202-2

ً
جاهيا :كتب مؤلفت في مجال جطويشالتعليم


ؤخمض عياوي ،عبض الخىُم ؤبابعين ( :)5076الخميز في ؤلاصاعة الجامعُت ،صاع حامعت اإلالً ؾعىص لليشغ (كُض العباعت).

ً
جالثا كتيباث ظاهمت في إعذادها في مجال جطويشالتعليم








مفاهُم ومطعلخاث في الجىصة ،وشغث بجامعت اإلالً ؾعىص (.)5071
هؽام اإلالاعهت اإلاغحعُت بالجامعت ،وشغث بجامعت اإلالً ؾعىص (.)5071
مجلـ اإلالىمين بالجامعت ،وشغث بجامعت اإلالً ؾعىص (.)5071
هؽام بصاعة الجىصة بالجامعت ،وشغث بجامعت اإلالً ؾعىص (.)5071
مباصت الجىصة لضي عواصها ،وشغث بجامعت اإلالً ؾعىص (.)5071
الخلىٍم الظاحي ،وشغث بجامعت اإلالً ؾعىص (.)5071
الاؾخعضاص لؼٍاعة الاعخماص ألاواصًمي الخاعجي ،وشغث بجامعت اإلالً ؾعىص (.)5071

ً
سابعا :بحوث ميؽوسة في مجال جطويشالتعليم


ؤخمض عياوي ،عىض اللغوي ( :)5070صوع ماشغاث ألاصاء في جلىٍم وجدؿين الخعلم اللاثم على الىىاجج :همىطج مً عماصة الجىصة ،حامعت اإلالً ؾعىص،
اإلاملىت العغبُت الؿعىصًت" ،ماجمغ مسغحاث الخعلُم العالي وؾىق العمل في الضوٌ العغبُت الاؾتراجُجُاث – الؿُاؾاث – آلالُاث ،اإلاىامت ،البدغًٍ،
ؤهخىبغ 5070م.



عىض اللغوي ،ؤخمض عياوي ( :)5070جدؿين ألاصاء الجامعي مً زلٌ معاًير لخلىٍم ؤصاء عضى هُئت الخضعَـ :همىطج مً عماصة الجىصة ،حامعت
اإلالً ؾعىص ،اإلاملىت العغبُت الؿعىصًت ،ماجمغ مسغحاث الخعلُم العالي وؾىق العمل في الضوٌ العغبُت الاؾتراجُجُاث – الؿُاؾاث – آلالُاث،
اإلاىامت ،البدغًٍ ،ؤهخىبغ 5070م.



عىض اللغوي ،ؤخمض عياوي ( :) 5070ؤهمُت العلماث اإلاغحعُت في جدلُم كُم ماشغاث ألاصاء :مثاٌ مً عماصة الجىصة ،حامعت اإلالً ؾعىص ،اإلاملىت
العغبُت الؿعىصًت" ،ماجمغ جعبُم اإلااشغاث ؤلاكلُمُت والعاإلاُت للجىصة في الاعخماص ألاواصًمي في حامعاث العالم ؤلاؾلمي ،هدى الخميز وؾُلت الػاًت،
حامعت هاًف للعلىم ألامىُت ،الغٍاض ،صٌؿمبر 5070م.



عىض اللغوي ،ؤخمض عياوي ( :) 5077ماشغاث ألاصاء اإلاالُت للجامعاث :مثاٌ مً حامعت اإلالً ؾعىص ،اإلاملىت العغبُت الؿعىصًت .ماجمغ جلُُم وكُاؽ
حىصة ألاصاء الجامعي ،بيروث ،لبىان ،ؾبخمبر 5077م.
عىض اللغوي ،ؤخمض عياوي ،ببغاهُم الضاوص ( :)5071ججغبت حامعت اإلالً ؾعىص في بىاء هؽام للملاعهاث اإلاغحعُت .اإلااجمغ العغبي الضولي الثالث لضمان
حىصة الخعلُم العالي ،ألاعصن ،عمان 4-5 ،ؤبغٍل 5071م ،ص .411-451
عبض هللا اإلاهُضب ،ؤخمض عياوي ( :)5074هؽام بصاعة الجىصة بجامعت اإلالً ؾعىص .اإلااجمغ العغبي الضولي الغابع لضمان حىصة الخعلُم العالي ،ألاعصن،
الؼعكاء 1-7 ،ؤبغٍل 5074م ،ص .172-104
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 اإلاملىت العغبُت، ججغبت بوشاء هؽام صازلي إلالاعهت ؤصاء البرامج ألاواصًمُت بجامعت اإلالً ؾعىص:)5072(  ؤخمض عياوي، عضهان كاض ي، عبض هللا اإلاهُضب
.م5072  ماعؽ2-1 ، الشاعكت، الاماعاث العغبُت اإلاخدضة، اإلااجمغ العغبي الضولي الخامـ لضمان حىصة الخعلُم العالي.الؿعىصًت
ّ
 اإلااجمغ العغبي الضولي الخامـ. اإلاملىت العغبُت الؿعىصًت، حامعت اإلالً ؾعىص،للملىمين بعماصة الجىصة
 ججغبت بعضاص مجلـ:)5079(  ؤخمض عياوي
.م5079 ، الؿىصان،لضمان حىصة الخعلُم العالي
-  جإزير الخطىٌ على الاعخماص ألاواصًمي الىظجي والضولي على حىصة ألاصاء بجامعت اإلالً ؾعىص:)5071(  ؤخمض عياوي، ضالح اللؿىمي، ًىؾف عؿيري
. صعاؾت ماؾؿاجُت بجامعت اإلالً ؾعىص.صعاؾت ملاعهت
 صعاؾت ماؾؿاجُت. صعاؾت ملاعهت-  كُاؽ عضا اإلاؿخفُضًً مً زضماث عماصة جعىٍغ اإلاهاعاث:)5076(  ؤخمض عياوي، ضالح اللؿىمي، ًىؾف عؿيري
.بجامعت اإلالً ؾعىص
: صعاؾت اججاهاث ؤعضاء هُئت الخضعَـ الؿعىصًين ججاه جىلي اإلاىاضب ؤلاصاعٍت وألاواصًمُت:)5076(  ؤخمض عياوي، ضالح اللؿىمي، ًىؾف عؿيري
. صعاؾت ماؾؿاجُت بجامعت اإلالً ؾعىص.حامعت اإلالً ؾعىص ؤهمىطحا
ً
 كتب مترجمت في مجال التخصص الذكيم:خامعا
 صاع وشغ حامعت ؤلامام دمحم بً ؾعىص. مترحم- علماء الجُىلىحُا في مؿغح الجغٍمت، الجُىلىحُا اللضاثُت:) دمحم ًىؾف (كُض ؤلاعضاص،ؤخمض عياوي
.) (كُض ؤلاعضاص،ؤلاؾلمُت



.) صاع حامعت اإلالً ؾعىص لليشغ (كُض ؤلاعضاص. مترحم- الؿُاخُت الجُىلىحُت:) ؤخمض عياوي (كُض ؤلاعضاص،دمحم ًىؾف



.) صاع حامعت اإلالً ؾعىص لليشغ (كُض ؤلاعضاص. مترحم- الجُىلىحُا الؿُاؾُت:) دمحم ًىؾف (كُض ؤلاعضاص،ؤخمض عياوي



ً
 كائمت اإلاؤلفاث في مجال التخصص الذكيم:ظادظا
 ZakyKh. S. and Akawy A.(2017) Analysis and interpretation of the structural elements along the scarps of
Dakhla depression, south Western Desert, Egypt.The Ninth international conference on the geology of Africa,
Vol. 1, P. II-1 – II-19 (Nov. 2017).
 Abdelkareem, M., El-Baz., F., Askalany, M., Akawy, A., and Ghoneim, E. (2012) Groundwater
Prospect Map of Egypt’s Qena Valley using Data Fusion. International journal of images and data
fusion, Vol. 3, Issue 2, 169-189.
 Abdelkareem, M., El-Baz., F., Ghoneim., E., Akawy, A., and Askalany M. (2011): Implications of
tectonic movements to paleodrainage development and groundwater accumulation in the central
Eastern Desert of Egypt. Geological Society of America Abstracts Vol. 43, No. 5, p. 599.
 Abdelkareem, M., El-Baz, F., Ghoneim, E., Akawy, A. and Askalany., M. (2011): Mapping tectonic
trends of Wadi Matula, Egypt. Geological Society of America Abstracts Vol. 43, No. 5, p. 624.
 Abdelkareem, M., Ghoneim, E., Askalany, M., Akawy, A., and El-Baz, F. (2010) Data integration
for mapping groundwater in the arid Wadi Qena region, Egypt. Geological Society of America
Abstracts, Vol. 42, No. 5, p. 432.
 Zoheir, B. and Akawy, A. (2010): Genesis of the Abu Marawat gold deposit, central Eastern Desert of Egypt.
Journal of African Earth Sciences, 47: 73- 87.
 Zoheir, B. and Akawy, A. (2009): Epigenetic BIF-hosted gold lodes at the AbuMarawat area, Eastern Desert,
Egypt: integrated mineralogical, structural control and fluid inclusion studies. Applied Earth Science (Trans. Inst.
Min. Metall. B), 118, 59-76.
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 Akawy, A. (2009): Structural elements and incremental strain history of the southwestern parts of exposed
basement rocks: an example from Um Had area, central Eastern Desert, Egypt. Arabian Journal of Geosciences,
5, 512-100.
 Ismail, S. I., Abdalla, F., Akawy, A., Kamal El Din, G. and Al Akraby, A. (2008): Groundwater rising level as
environmental problem, causes and solutions: case study from Qus city, Qena, Egypt. Catrina, 3, 93-99.
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Proceedings of The 2 International Conference on The Role of Genetics And Biotechnology in Conservation of
Natural Resources, Ismaelia, Egypt, July 9-10, 2007.
 Zoheir, B., Akawy, A. and Hassan, I. (2008): Role of fluid mixing and wallrock sulfidation in gold
mineralization at the Semna mine area, central Eastern Desert of Egypt: Evidence from hydrothermal
alteration, fluid inclusions and stable isotope data. Ore Geology Reviews, 34, 580-596.
 Akawy, A.andZaky, K. (2008): Structural analysis of the tectonically inverted Kareim Basin, Eastern Desert,
Egypt - Neues Jahrbuch für Geologie und Paläontologie, Abhandlungen, 250, 9-30.
 Akawy, A. (2008): Exhumed and Neo-formed Fault Scarps and drainage modification as proxies of presentday tectonics in the Abu Dabbab area, Red Sea, Egypt. Assiut University Journal of Geology, 37, 25-63.
 Zaky, K. and Akawy, A. (2007): The role of the ENE-striking faults in the emplacement of the NE-striking
dykes along El Sheikh Fadl – Ras Gharib Road, Northern Eastern Desert, Egypt. Assiut University Journal of
Geology, 36, 55-69.
 Akawy, A. (2007): Characters and strain partitioning of the N-S striking faults and associated structures in
the Eastern Desert of Egypt. Neues Jahrbuch für Geologie und Paläontologie, Abhandlungen, 246: 145-171.
 Akawy, A. (2007): Geometry and texture of quartz veins in Wadi Atalla area, Central Eastern Desert, Egypt.
Journal of African Earth Sciences, 47: 73- 87.
 Akawy, A. and Kamal El Din, G.M. (2009): Middle Eocene - Recent Tectonics in the Qina area, Upper Egypt.
Neues Jahrbuch für Geologie und Paläontologie, Abhandlungen, 240: 19-51.
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Red Sea rifting, Duwi area, Egypt. Neues Jahrbuch für Geologie und Paläontologie, Abhandlungen, 242: 329355.
 Akawy, A. (2005): Tectonic impacts on drainage systems and topography from Precambrian to Recent in the
Central Eastern Desert of Egypt: A model from the area south of Umm Gheig. Neues Jahrbuch für Geologie und
Paläontologie, Abhandlungen, 235: 235-264.
 Kamal El Din, G.M. and Akawy, A. (2003): Structural and geochemical characteristics of the Nubia sandstone
rd
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Geology of Africa, Assiut, 2003, p.77.
 Akawy, A. (2003): Fault characterization and paleostress analysis in the Precambrian rocks west of the
Meatiq Dome, Central Eastern Desert, Egypt. Neues Jahrbuch für Geologie und Paläontologie, Abhandlungen,
228: 1-35.
 Kamal El Din, Akawy, A. and Abu El Atta, S. (2002): Structural Geology and Petrochemistry of Abu Shegeli
Rifted blocks, Red Sea Region, Egypt. Bolletino di Geofisica, 42: 57-60.
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17

 أحمذ عكاوي.د. أ- العيرة الزاجيت
 Akawy, A.and Zaky, K.S. (2002): Image processing, geometrical analysis and microstructures of the deformed
rock fabrics in Al-Fawakir – Umm Eysh Al Hamra, Central Eastern Desert, Egypt. Bulletin of the Faculty of
Science, Assiut University, 31: 179-200.
 Akawy, A. (2002): Structural geomorphology and neotectonics of the Qina – Safaja district, Egypt. Neues
Jahrbuch für Geologie und Paläontologie, Abhandlungen, 226: 95-130.
 Akawy, A.andKamalElDin, G. M. (2001): Structural constraints on emplacement of the post-tectonic granites
in the Pan-African belt: A case study of Um Hombos pluton, Central Eastern Desert. Egyptian Journal of
Geology, 45: 865-882.
 Asran, A. M. H., KamalElDin, G. M. and Akawy, A. (2000): Petrochemistry and tectonic significance of gneissth
amphibolite-migmatite association of Khuda metamorphic core complex, Southern Eastern Desert, Egypt. 5
International Conference on Geology of the Arab World, Cairo, February 2000: 15-34.
 Yousef, M.M., Kamal El Din, G.M., Rashwan, A.A. and Akawy, A. (2001): Strain analysis using deformed
pebbles, boudinage restoration and the center – to-center technique in Wadi El Gemal area, South Eastern
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