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مركز التى يصدرها  لمجلة الدولية لالستدامةالعام لرئيس التحرير  أيمن بطيشه/ الدكتور 

الممارسة والتقدم "سلسلة كتب العام لرئيس التحرير  .اإلنسانو علومالكي يمرألا بحاثاأل
 .IGI-GLOBAL  يكيمرألا التى يصدرها الناشر الدولى "في االستدامةالمهنية والكفاءة 

 .، بنيويوركعلوممعرفة المائية التى يصدرها الناشر العالمى لللمجلة الدولية للارئيس تحرير 
  .محرر ومراجع لعدد من الدوريات العالميةبطيشه عمل ك . د
 
معرفة المائية التى لمجلة الدولية للارئيس تحرير ك شهادة التميز حاصل علىبطيشه . د

الجائزة األولى ألفضل حاصل على كما انه . 2012 ، بنيويوركعلوميصدرها الناشر العالمى لل
شهادة تقدير وجائزة وزارة  حاصل علىوكذلك . 2006 -البحوث من جامعة الدول العربية 

الموارد المائية والري فى مجال تنمية واستخدام الموارد المائية التقليدية وغير التقليدية، 
وشهادة تقدير فى  ،2004، وجائزة التميز األكاديمي كلية الهندسة جامعة القاهرة، 2006
" تنمية واستخدام الموارد المائية ومشروعات الرى والصرف والحفاظ على البيئة"مجال 

 .1995من وزارة األشغال العامة والموارد المائية 
  

لطلبة الدراسات العليا بمعهد الدراسات والبحوث  محاضر فى جامعة القاهرة،عمل ك
تصميم وإعداد محتوى ، وكز التدريبيةالعديد من المعاهد البحثية، والمراو اإلحصائية،

تقييم اآلثار البيئية، البرامج التدريبية في مجاالت متعددة مثل التنمية المستدامة والبيئة و
 .المناخية وإدراة الموارد المائيةوالتغيرات 

 
 فى مجاالت منشورن سبعين بحثا م أكثرله  عضو بالعديد من الجمعيات العلميةبطيشه . د

تقنيات استخدام الذكاء و ،بناء القدرات، والتغيرات المناخيةو ،يعيةالبيئة والموارد الطب
 .المائيةلموارد ا اتوسياسات واقتصادي، االصطناعي
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