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 المؤھالت العلمیة
تاریخ الحصول 

 اسم الجامعة اسم المؤھل مجال التخصص علیھ

١٩٨٦  
ليسانس آداب من قسم 

 الجغرافيا
 جامعة االسكندریة

١٩٩٥ 
مديرية النيل األزرق 
بالسودان دراسة فى 

اعية الجغرافيا الزر  

ماجستير فى اآلداب من 
 جامعة االسكندریة قسم الجغرافيا

 
انتاج االدوية 

واستهالكها فى مصر 
دراسة فى الجغرافيا 

درجة الدكتوراة فى 
االداب من قسم الجغرافيا 

 كلية االداب
 جامعة االسكندریة



 االقتصادية 
 

 التدرج الوظیفى
  .معيد بكلة االداب جامعة القاهرة فرع الخرطوم -١

  .مدرس مساعد بقسم الجغرافيا باداب دمنهور -٢

 .مدرس بقسم الجغرافيا بكلية اداب دمنهور -٣

  -:االهتمامات العلمية
   مشكالت الميـاه فـى        - نظم المعلومات الجغرافية       -الجغرافيا االقتصادية والسياسية       *

    . جغرافيا الدواء-الوطن العربى 

  -:المؤلفات العلمية
  .٢٠٠٣, اإلسكندرية-المعرفة الجامعيةدار , جغرافيا الدواء  -١

 دريـم بـارك     –بعض خصائص المترددين على مدن الترفيه فـى مـصر            -٢
  .٢٠٠٥ كلية اآلداب جامعة اإلسكندرية – ندوة قسم الجغرافيا -نموذجا

 كليـة   – ندوة قسم الجغرافيـا      –التحليل الجغرافى ألمراض الكبد فى مصر        -٣
  .٢٠٠٦– جامعة اإلسكندرية –اآلداب 

 .٢٠٠٨يقات جغرافية،دمنهور،تطب -٤

 ٢٠٠٨المرآة فى القطاع الحكومى ، المؤتمر الثامن للمرآة، دمنهور، مارس            -٥
 .٢٠٠٩جغرافية الزراعة ، دمنهور، 

  -:الخبرات التدريسيه 
 .العمل بالتدريس بكليتى اآلداب والتربية بجامعة اإلسكندرية بدمنهور  -١

  .إلسالمية بالسودان العمل بجامعة القاهرة فرع الخرطوم وامدرمان ا -٢

محاضر بجامعة قار يـونس بالجماهيريـة الليبيـة فـى العـام الجـامعى                -٣
٢٠٠٦/٢٠٠٧.  

حاصل على دورة فى تقويم أداء الطالب الجامعى من جامعة عـين شـمس               -٤



  .٢٠٠٤مايو

 .  ERDAS  IMAGINحاصل على دورة فى االستشعار عن بعد -٥

مـن األكاديميـة     )GIS(حاصل على دبلومة فى نظم المعلومات الجغرافية         -٦
   .٢٠٠٨العربية للعلوم والتكنولوجيا

  -:النشاط االجتماعي
   .١٩٨٧عضو الجمعية الجغرافية المصرية منذ عام -١

ــدة  -٢ ــة المتح ــارتوجرافيين بالمملك ــة الك ــضو جمعي  Society Of( ع
Cartographers (١٩٩٧/١٩٩٨.  

 .عضو جمعية أصدقاء مكتبة اإلسكندرية -٣

  -:الخبرات السابقة
 .١٣/٤/٢٠٠٩ة ضمان الجودة بالكلية اعتبارا من مدير وحد -١

 فـى مـشروع ضـمان الجـودة واالعتمـاد      peer reviewerمراجع نظير -٢
(QAAP2) بالمجلس االعلى للجامعات. 

 NAQAAE)مراجع معتمد بالهيئة العامة لضمان جـودة التعلـيم واالعتمـاد     -٣
)٢٠٠٩.  

ع الجامعة بـدمنهور    عضو مجلس ادارة مركز التعلم واالدارة االليكترونية بفر        -٤
٢٠٠٩. 

 .٢٠٠٨فى محافظة البحيرة  ) (USAIDمدرب بمشروع الالمركزية -٥

االشتراك ضمن فريق العمل البحثى بالمعهد القومى للتخطـيط فـى مـشروع             -٦
 .٢٠٠٢المعاش المبكر ونتائجة عام 

( عضو بوحدة التخطيط اإلستراتيجي لجامعة اإلسـكندرية ضـمن مـشروع             -٧
  ).٢٠٢٢إلسكندرية  حتى عام تطوير التعليم إلقليم ا

 .االشراف باالشتراك على عدد من رسائل الماجستير -٨

االشتراك ضمن فريق عمل جامعة اإلسكندرية فى مشروع التخطيط بالمشاركة           -٩



 .٢٠٠٧بالتعاون مع المعونة األمريكية بمحافظة البحيرة 

 .٢٠٠٨ / ٢٠٠٧عضو مجلس أدارة وحدة ضمان الجودة بالكلية  -١٠

  .٢٠٠٨/ ٢٠٠٧نتائج بكلية اآلداب بدمنهورمدير وحدة ال -١١

المدير التنفيذى لوحدة الحاسب االلى بكلية االداب بدمنهور جامعة االسـكندرية            -١٢
وحتـى  ) ١/١١/٢٠٠٤(ومـن   ) ١٣/٤/٢٠٠٤(وحتى  ) ٢٦/٥/٢٠٠١(فى الفترة   

)٣٠/٩/٢٠٠٦.( 

المدير التنفيذى لمشروع المسح الميدانى العمرانى الخـاص بمدينـة دمنهـور             -١٣
  .١٩٩٨ورية مصر عام بجمه

  .االشتراك ضمن فريق العمل فى مشروع الخريطة اإلدارية لمحافظة البحيرة -١٤

 .المدير التنفيذى لمشروع االطلس التعليمى لمحافظة البحيرة -١٥

  ٢٠٠١المدير المالى واالدارى لمشروع حفائر كوم الحصن بمحافظة البحيرة -١٦

  .٢٠٠٨عضو اللجنة التنسيقية لتمكين المرأة بمحافظة البحيرة  -١٧

 .٢٠٠٨ / ٢٠٠٧عضو لجنة تسجيل منشأت الجامعة بفرع دمنهور   -١٨

عضو اللجنة التنظيمية للمؤتمر الدولى األول للتعـايش مـع هيئـة االرض ،               -١٩
 2008سيناء،

 .٢٠٠٨/٢٠٠٩عضو فريق الخطة االستراتيجية بالكلية  -٢٠

  .ة التعليم العالى لتقيم المؤسسات التعليميةخبير إستراتيجي بوزار -٢١

عـة علـى شـبكة اإلنترنـت        منسق الكلية لمتابعة تحديث وتطوير موقع الجام       -٢٢
٢٠٠٨/٢٠٠٩  

   :أنشطة  جامعية
 .٢٠٠٣/ ٢٠٠٢مقرر لجنة االجهزة العلمية والمختبرات عام  -١

 .٢٠٠١/٢٠٠٢رائد اللجنة الرياضية باتحاد طالب كلية اآلداب عام  -٢

، ٢٠٠٤/٢٠٠٥نة االجتماعية والرحالت باتحـاد طـالب الكليـة أعـوام            رائد اللج  -٣
٢٠٠٨/٢٠٠٩، ٢٠٠٧/٢٠٠٨، ٢٠٠٥/٢٠٠٦.  



رئيس لجنة اختيار الطالب والطالبة المثالية على مستوى فـرع الجامعـة بـدمنهور               -٤
٢٠٠٤. 

، ٢٠٠٤رئيس لجنة اختيار الطالب والطالبة المثالية على مـستوى الكليـة اعـوام                 -٥
٢٠٠٨،٢٠٠٩ ، ٢٠٠٥،٢٠٠٦. 

االشراف على العديد من مشروعات التخرج لطالب مرحلة الليسانس بمناطق متعددة            -٦
 .اسكندرية-اسوان- رشيد- سيوة– مرسى مطروح –منها جنوب سيناء 

 –القـاهرة   ( االشراف العام على العديد من الرحالت فى مناطق متعددة من مـصر              -٧
 )----- االسماعيلية – اسوان – االقصر –الفيوم 

 ، ٢٠٠٥، ٢٠٠٤االشتراك فى االشراف على معسكر فرع الجامعـة فـى دمنهـور       -٨
٢٠٠٦  

 .٢٠٠٨مشرف عام على معسكر فرع الجامعة بدمنهور بمدينة رشيد  -٩

المشاركة فى االشراف على الدورة التدريبية االولى لكليـات االداب علـى مـستوى             -١٠
 .٢٠٠٨الجامعات المصرية ، جامعة قناة السويس ، يناير 

  .٢٠٠٨/٢٠٠٩، / ٢٠٠٧جنة شئون التعليم والطالب عام عضو ل -١١

 .٢٠٠٨/٢٠٠٩عضو لجنة خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالكلية عام  -١٢

  :محاضرات عامة متنوعة 
 .ندوات عامة متعددة مع مراكز النيل لالعالم  بمطوبس ودسوق محافظة كفر الشيخ  -١

المشكلة السكانية ، سيناء    ندوات عامة متعددة مع مركز دمنهور لالعالم عن السكان و          -٢
 .ارض النصر 

" خمسون عاماً على ثورة يوليـو       " ندوات عامة بالتعاون مع مديرية الثقافة بالبحيرة         -٣
 .٢٠٠٢عام 

 .٢٠٠٨،" التدخين وأضراره " ندوة  لطالب كلية اآلداب بدمنهور موضوعها  -٤

 .٢٠٠٨ر، المشاركة السياسية للمرأة فى مص" ندوة فى مديرية الثقافة بالبحيرة  -٥

بالتعاون مع صـندوق   " ادمان المخدرات "ندوة فى مديرية الصحة بالبحيرة موضوعها        -٦
  .٢٠٠٩مكافحة المخدرات برئاسة مجلس الوزراء، أبريل 

 



 
:الندوات   

   قسم الجغرافيا –ندوة االتجاهات الحديثة فى علم الجغرافيا 
 

اسم 
 ١ الندوة

١٩٩٥عام    التاریخ 

.سكندريةكلية اآلداب جامعة اإل   الجھة 

  ندوة المستجدات السياسية فى الوطن العربى 
 

اسم 
 ٢ الندوة

  التاریخ ٢٠٠٣

.كلية اآلداب جامعة اإلسكندرية فرع دمنهور   الجھة 

  . قسم الجغرافيا–ندوة نظم المعلومات الجغرافية فى خدمة البيئة والمجتمع 
 

اسم 
 ٣ الندوة

٢٠٠٥عام    التاریخ 

عة اإلسكندرية كلية اآلداب جام   الجھة 

  ندوة الجغرافيا وحوار الحضارات  ٤
 

اسم 
 ٤ الندوة

٢٠٠٧عام    التاریخ 

.كلية اآلداب  جامعة اإلسكندرية     الجھة 

المرآة فى القطاع الحكومى " المؤتمر الثامن للمرآة  اسم  
  الندوة

٢٠٠٨مارس    التاریخ 

  الجھة دمنهور 

" مان الجودة واالعتماد بجامعة القاهرة بعنـوان  المؤتمر الدولى األول لمركز ض 
   –" الجودة  واالعتماد بين الواقع والطموحات

 

اسم 
  الندوة

  التاریخ ابريل  ٢٠٠٨

.جامعة القاهرة   الجھة 

اسم    الجودة مطلب قومى –المؤتمر الدولى األول 
  الندوة



 
٢٠٠٨مايو    التاریخ 

.رية  كلية التمريض بدمنهور جامعة اإلسكند   الجھة 

ندوة موارد المياه فى مصر بين اإلمكانات المتاحة وتحديات 
  قسم الجغرافيا-المستقبل 

 

اسم 
  الندوة

٢٠٠٨يوليو    التاریخ 

.كلية اآلداب جامعة اإلسكندرية     الجھة 
 

 الدورات التدریبیة

حاصل على دورة فى تقويم أداء الطالب الجامعى من         
  جامعة عين شمس 

 

الدورةاسم   ١ 

.٢٠٠٤مايو   التاریخ 

 ٢ اسم الدورة  ERDAS  IMAGINحاصل على دورة فى االستشعار عن بعد
  التاریخ 

حاصل على دبلومة فى نظم المعلومـات الجغرافيـة         
)GIS(   من األكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا. 

 

 ٣ اسم الدورة

  التاریخ ٢٠٠٨
 ٤ اسم الدورة 
  التاریخ 
سم الدورةا   ٥ 
  التاریخ 
 ٦ اسم الدورة 
  التاریخ 

 

 


