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  العلمیةالمؤھالت
 اسم الجامعة اسم المؤھل مجال التخصص تاریخ الحصول علیھ

م١٩٩٦  شعبة المساحة والخرائط 
ليسانس اآلداب بتقدير جيد 

 من قسم الجغرافيا
 جامعة اإلسكندرية

م٢٠٠٢  
دراسة فى 

 الجيومورفولوجيا التطبيقية
ماجستير فى اآلداب بتقدير 
ةجامعة اإلسكندري ممتاز من قسم الجغرافيا  

م٢٠٠٦ منطقة رأس بنـاس     
فيما بـين واديـي     

دكتوراه في اآلداب بمرتبة 
الشرف األولى من قسم 

 جامعة اإلسكندرية



 -لحمــى وخــودة 
ــة  دراســـــ

 ".جيومورفولوجية
 

 الجغرافيا

 

  : التدرج الوظيفي
 

       جامعـة اإلسـكندرية مـن       – كليـة اآلداب بـدمنهور       –مدرس مادة خرائط بقسم الجغرافيا 
    .١٧/٨/٢٠٠٤ى  وحت٢٥/٧/١٩٩٨

      ١٨/٨/٢٠٠٤ جامعة اإلسكندرية من     – كلية اآلداب بدمنهور     –مدرس مساعد بقسم الجغرافيا 
  .٢٥/١٢/٢٠٠٦وحتى 

          ـ   –  مدرس الجغرافيا الطبيعية بكليـة اآلداب بـدمنهور اراً مـن   جامعـة اإلسـكندرية اعتب
   وحتى اآلن٢٦/١٢/٢٠٠٦

 

  :اإلنتاج العلمي
     دراسـة فـى     -ديـة برشـيد وتأثرهـا بالنـشاط البـشرى           التكوينات الرملية بمنطقـة الج 

، كلية  ٢٠٠٧الجيومورفولوجيا التطبيقية، ندوة حماية التربة في األراضي الجافة وشبه الجافة، مارس            
  . اآلداب بدمنهور جامعة اإلسكندرية

 EL Sharqawy, M. M. A., (2008)  Geomorphology of Tafoni Caves in 
Dahab Area South to Sinai Peninsula, 1st Symposium on living with 

Landscapes, Cairo and Sinai, Egypt, November, 2008. 

   :الخبرات السابقة

  

 المشرف العام على وحدة النتائج اآللية بكلية اآلداب بدمنهور. 

  منسق كلية اآلداب فى مشروع نظم المعلومات اإلداريةM.I.S 



 ايير األكاديمية بمشروع ضمان الجودة واالعتمادرئيس فريق العمل بمعيار المع 

 منسق الجودة بقسم الجغرافيا 

 المرشد األكاديمي لقسم الجغرافيا  

 عضو وحدة ضمان الجودة  بكلية اآلداب بدمنهور.  

 عضو عامل بالجمعية الجغرافية المصرية. 

 عضو بالجمعية المصرية للتغيرات البيئية.  

      لتربة فى األراضى الجافة وشبه الجافة والتى عقدت خالل         عضو اللجنة المنظمة لندوة حماية ا
 . بكلية اآلداب بدمنهور ٢٠٠٧شهر مارس 

            مرسى مطـروح    ( عضو اللجنة التنظيمية للمؤتمر الدولي الثاني للتعايش مع هيئة األرض– 
  .٢٠٠٩والذى عقد خالل شهر نوفمبر  ) ٢٠٠٩سيوه 

 دانى لمدينة دمنهور بمحافظة البحيرةاالشتراك ضمن فريق العمل فى مشروع المسح المي    . 

 االشتراك ضمن فريق العمل فى مشروع الخريطة اإلدارية المقترحة لمحافظة البحيرة. 

 المحطة المساحية           : القيام بتدريب الطالب على مختلف األجهزة المساحية مثلTotal 
Station ، G.P.S المالحى ، التيودوليت ، الميزان . 

 ف على العديد من مشاريع التخرج لطالب مرحلة الليسانس بشعبة الخرائط والمـساحة             اإلشرا
 –سـانت كـاترين     "منطقة جنوبى سيناء    : ( وذلك بمناطق متعددة داخل جمهورية مصر العربية مثل       

 ).ومنطقة مرسى مطروح، سيوه، رشيد "  طابا– نويبع - دهب –شرم الشيخ 

 ت أعضاء هيئة التدريساجتياز العديد من دورات تنمية قدرا  

  :  االهتمامات العلمية
 .G.I.S نظم المعلومات الجغرافية – الكارتوجرافيا -الجيومورفولوجيا 

 
 

 

 


