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  :مھارات األجھزة المساحیة
 

  

 Total stationجھاز المحطة المساحیة المتكاملة  -) أوالً (
  
  
  

 بجمیع انواعھا   SOKKIAالمحطة المساحیة المتكاملة طراز  -١
SET       ( 3 – 210 K – 310 K – 510 K – 610 RK – 3010 – 3020 -3030 – SET 3 X – 
SOKKIA SR )         

  

  جھاز التیودولیت المساحي بنوعیھ)  ثانیا(
  

  التیودولیت الرقمي -٢التیودولیت ذو الورانیة        -١
  
  

  
  
  

  
 

     ىجھاز المـیزان المساح) ثالثا(
  المیزان العادي - ١

  

  Digital Levelجھاز المیزان الرقمي     -٢
 ً          GPSجھاز  : رابعا



1- G.P.S handheld   ( Magellan )

  MAGELLAN PRO MARK 3 -2جھاز الرصد الثابت والمتحرك واللحظي 

  

  :حصل على عدة شھادات تقدیر من كلیة اآلداب 
  

-٢٠١٠اآلداب جامعة دمنھور للعام الجامعى  شھادة تقدیر للتفوق  الدراسى  من قسم الجغرافیا كلیة  -١
 . م٢٠١١

 
لإلشراف على  ٢٠١٢-٢٠١١للعام الجامعى شھادة تقدیر من قسم الجغرافیا كلیة اآلداب جامعة دمنھور  -٢

 ).عجیبة وأبو منجور(تنفیذ األعمال المساحیة والخرائطیة فى المشروع التطبیقى بوادى 
  

لإلشراف على  ٢٠١٣-٢٠١٢للعام الجامعى شھادة تقدیر من قسم الجغرافیا كلیة اآلداب جامعة دمنھور  -٣
 . بمجمع كلیات دمنھور بمنطقة األبعدیةتنفیذ األعمال المساحیة والخرائطیة فى المشروع التطبیقى 

  
ً من  -٤  ١/١٠/٢٠١٣عضو بوحدة ضمان الجودة بكلیة اآلداب قسم الجغرافیا اعتبارا
 

  
  الندوات والمؤتمرات 
 

وذلك بقاعة " التعلیم اإللكترونى "المشاركة فى   ندوة بكلیة التربیة جامعة دمنھور بعنوان 
.م ٣٠/١١/٢٠١٣المؤتمرات بتاریخ   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 


