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  الدرجات العلمية:  )2(

  .1990ـ ليسانس آداب من جامعة اإلسكندرية قسم الجغرافيا بتقدير جيد، 
  .1996ممتاز،  رتقديـ ماجستير في اآلداب من جامعة اإلسكندرية ب

  .2000ـ دكتوراه في اآلداب من جامعة اإلسكندرية بمرتبة الشرف األولى، 
  .1998 ،جامعة األزهر ،ليسانس أصول الدين والدعوةـ 
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  .1997 ،إجازة حفص من معهد القراءات باألزهر الشريفـ 
  التدرج الوظيفى: )3(

 دمنهـور فـرع   –رية كليـة اآلداب جامعـة اإلسـكند   قسم الجغرافيـا ب ـ مدرس مساعد ب
  )30/10/2000وحتى  13/9/1998(

   دمنهــورفــرع  –كليــة اآلداب جامعــة اإلســكندرية قســم الجغرافيــا بـــ مــدرس ب
  )28/7/2008وحتى  31/10/2000(
 دمنهـور فـرع   –كليـة اآلداب جامعـة اإلسـكندرية    قسم الجغرافيـا ب مساعد ب أستاذـ 
  )25/10/2010وحتى  29/7/2008(
وحتـى   26/10/2010( دمنهـور  كليـة اآلداب جامعـة  سم الجغرافيا بقمساعد ب أستاذـ 

2/10/2013(  
  )وحتى اآلن 3/10/2013( دمنهور كلية اآلداب جامعةقسم الجغرافيا بب أستاذـ 
  )2016-3-28 وحتى 29/3/2015(وتنمية البيئة خدمة المجتمع  وكيل الكلية لشئون -

  )3/9/2018 وحتى 1/8/2016( دمنهور كلية اآلداب جامعةرئيس قسم الجغرافيا بقائم ـ 
  )وحتى اآلن 4/9/2018( دمنهور كلية اآلداب جامعةرئيس قسم الجغرافيا بـ   
  ) الجوائز : 4(  
  .2005ـ جائزة جامعة اإلسكندرية للتشجيع العلمى، 1
 ،ـ جائزة هيئة قضايا الدولة للفقه اإلسالمى .  
  .2006في خدمة مصر)، ـ جائزة جامعة القاهرة (البحوث التطبيقية3
(المملكة المغربيـة)،   للدراسات اإلسالمية واألدب المغربيـ جائزة مؤسسة عبد اهللا كنون 4

2009  
ـ جائزة وقف المستشار الدكتور محمد شوقي الفنجري (لخدمة الدعوة والفقه اإلسالمي) ، 5

2009 .  
ة المطهرة بمجمع البحـوث  الجائزة التشجيعية لمسابقة لجنة اإلعجاز العلمي للقرآن والسن-6

  2009اإلسالمية باألزهر الشريف، 
  2012ـ جائزة ناجي نعمان األدبية، (لبنان)، 7
  ) شهادات الشكر والتقدير:5(
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  1997المجلس األعلى للشباب والرياضة، قطاع إعداد القادة،  .1
  2005 جامعة اإلسكندرية،قائد الفوج الثامن لمعسكر باجوش الصيفي،  .2
  2005 بمناسبة الحصول على جائزتها التشجيعية، ة،جامعة اإلسكندري .3
  . 2008دارة الدكتور سلطان القاسمي للدراسات الخليجية، الشارقة،  .4
  2008مجمع البحوث اإلسالمية باألزهر الشريف،  .5
  2008قسم الجغرافيا بكلية اآلداب، جامعة اإلسكندرية،  .6
  2008قسم التاريخ بكلية اآلداب ، جامعة قناة السويس،  .7
  2008بة اإلسكندرية، مكت .8
 2008كلية التربية الرياضية باإلسكندرية،  .9

  .م2008كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية، جامعة قناة السويس، نوفمبر .10
  2009الجمعية الجغرافية الكويتية،  .11
، وجامعة اإلسكندرية بمناسـبة اليوبيـل   رابطة خريجي شعبة الخرائط والمساحة .12

  2009 ،كلية اآلداب ،ساحة بقسم الجغرافياالذهبي إلنشاء شعبة الخرائط والم
  2010كلية اآلداب بدمنهور،  .13
  2010كلية اآلداب بدمنهور، وحدة ضمان الجودة ب .14
  2010قسم الجغرافيا بكلية اآلداب بدمنهور،  .15
بمناسبة الحصول عل جـائزة نـاجي نعمـان     كلية اآلداب، جامعة اإلسكندرية، .16

  2012 األدبية،
والمؤسسـات األهليـة، شـعبة شـرق، محافظـة      االتحاد اإلقليمي للجمعيـات   .17

  2012، اإلسكندرية
  2012قسم الجغرافيا بكلية اآلداب، جامعة اإلسكندرية،  .18
 2014 سبتمبر قسم الجغرافيا بكلية اآلداب، جامعة اإلسكندرية، .19
  .2014 مارس 10المنيا، والمجلس األعلى للثقافة،  جامعة .20
الـدار البيضـاء،    ،الحسن الثـاني ة ، جامعوالعلوم اإلنسانية بنمسيك كلية اآلداب .21

  2015المملكة المغربية، يناير 
  .2015 جامعة سوهاج ،  إبريل .22
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 .2016 جامعة المنيا،  إبريل -كلية اآلداب   -قسم التاريخ  .23
  2016قسم الجغرافيا بكلية اآلداب، جامعة اإلسكندرية،  .24

  :نشطة التعليمية والعلمية والتطبيقيةاأل )6(
 2002كلية اآلداب المحكُمة بـدمنهور. "اإلنسـانيات"، (  ـ مدير تحرير دورية  .1

  )2008حتى 
ـ المشرف العام على األعمال المساحية ورسم الخرائط والمشـروع التطبيقـى    .2

  .2002/2003لطالب شعبة الخرائط والمساحة 
حتـى   1/8/2006ـ عضو مجلس قسم الجغرافيا بكلية اآلداب بدمنهور، منـذ   .3

  اآلن.
  .2007/2008العلمية والثقافية للعام الجامعي ـ عضو لجنة العالقات  .4
ـ المشرف على األعمال المساحية والخرائط للمشروع التطبيقى لطالب شـعبة   .5

  .2008/2009الخرائط والمساحة 
ـ المشرف على مشروع البحث الميداني في الفيوم لطالب الفرقة الرابعة شعبة  .6

  .2008/2009عامة 
، مادة معالم اإلسكندرية لطالب الفرقة األولىـ المشرف على الدراسة الميدانية ل .7

  .2008/2009 الكشوف الجغرافية،
  .2008/2009ـ عضو لجنة العالقات العلمية والثقافية للعام الجامعي  .8
حتـى   2/2/2009، منـذ  ـ أمين مجلس قسم الجغرافيا بكلية اآلداب بـدمنهور  .9

30/8/2011  
لتطبيقى لطـالب شـعبة   ـ مشرف على األعمال المساحية والخرائط للمشروع ا .10

  2009/2010الخرائط والمساحة 
  2008/2009ـ رئيس كنترول الفرقة الثالثة قسم الفلسفة للعام الجامعي  .11
  2009/2010ـ رئيس كنترول الفرقة الرابعة قسم الفلسفة للعام الجامعي  .12
  2009/2010ـ عضو لجنة العالقات العلمية والثقافية للعام الجامعي  .13
  2009/2010األسئلة للعام الجامعي ـ عضو لجنة كنترول  .14
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ـ       .15 للعـام الجـامعي    اتـ عضـو لجنـة (تظلمـات الطـالب لنتـائج االمتحان
2009/2010(  

  .2010/2011ـ رئيس كنترول الفرقة الثانية قسم الجغرافيا للعام الجامعي  .16
ـ عضو فريق اإلشراف على األعمال المساحية ورسم الخـرائط والمشـروع    .17

  .2010/2011ئط والمساحة التطبيقى لطالب شعبة الخرا
  .2010/2011ـ عضو لجنة العالقات العلمية والثقافية للعام الجامعي  .18
  .2010/2011ـ عضو لجنة مراجعة الكنتروالت  النموذجية للعام الجامعي  .19
ـ عضو لجنة تسلم وفحص طلبات انتخابات اتحاد الطالب بالكلية للعام الجامعي  .20

2010/2011.  
فرقة األولى في انتخابات اتحاد الطالب بالكلية للعـام  ـ رئيس لجنة انتخابات ال .21

  .2010/2011الجامعي 
  .2011/2012ـ عضو لجنة خدمة المجتمع وتنمية البيئة للعام الجامعي  .22
  .2011/2012ـ رئيس كنترول الفرقة الرابعة قسم الجغرافيا للعام الجامعي  .23
لمشـروع  ـ عضو فريق اإلشراف على األعمال المساحية ورسم الخـرائط وا  .24

  .2011/2012التطبيقى لطالب شعبة الخرائط والمساحة 
  .2012 رئيس لجنة اعتماد الئحة التعليم المفتوح لكلية اآلداب،ـ  .25
  .2012/2013ـ عضو مجلس كلية اآلداب بدمنهور، للعام الجامعي  .26
  .2012/2013ـ عضو لجنة خدمة المجتمع وتنمية البيئة للعام الجامعي  .27
  .2012/2013األولى قسم الجغرافيا للعام الجامعي  ـ رئيس كنترول الفرقة .28
ـ رئيس كنترول الدراسات العليا (المستوى األول) قسم الجغرافيا للعام الجامعي  .29

2012/2013.  
ـ عضو فريق اإلشراف على األعمال المساحية ورسم الخـرائط والمشـروع    .30

  .2012/2013التطبيقى لطالب شعبة الخرائط والمساحة 
  .2013/2014الدراسات العليا قسم الجغرافيا للعام الجامعي ـ رئيس كنترول  .31
  .2013/2014قسم الجغرافيا للعام الجامعي  تعليم المفتوح،كنترول ال عضوـ  .32
  .2013/2014ـ رئيس كنترول الفرقة األولى قسم الجغرافيا للعام الجامعي  .33
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فريق اإلشراف على األعمال المساحية ورسم الخـرائط والمشـروع    رئيسـ  .34
  .2013/2014تطبيقى لطالب شعبة الخرائط والمساحة ال

، تصـدر عـن:   المحكُمـة   المجلة العربية للتغير البيئـي تحرير عضو هيئة ـ  .35
-ISSN 2090الجمعية المصرية للتغيرات البيئية، اإلسكندرية، الترقيم الدولي: 

228X  
  .2013/2014، للعام الجامعي لجنة صندوق التكافل االجتماعيـ عضو  .36
  .2013/2014، للعام الجامعي لجنة التقويم والمتابعةـ عضو  .37
  .2014/2015ـ عضو مجلس كلية اآلداب بدمنهور، للعام الجامعي  .38
  .2014/2015، للعام الجامعي لجنة مراجعة الكتاب الجامعيـ عضو  .39
  .2014/2015ـ رئيس كنترول الفرقة األولى قسم الجغرافيا للعام الجامعي  .40
قسم الجغرافيا للعـام الجـامعي    للتعليم المفتوح، ولىـ رئيس كنترول الفرقة األ .41

2014/2015.  
  .2014/2015، للعام الجامعي لجنة الجوائز بالكليةـ عضو  .42
  .2014/2015، للعام الجامعي مجلس التأديب للتعليم المفتوحـ عضو  .43
  .2014/2015، للعام الجامعي مجلس التأديب االستئنافي للطالبـ عضو  .44
ميد الكلية في حضور لجنة القطـاع بـالمجلس األعلـى    مفوض السيد أ.د. عـ  .45

  .2014/2015، للعام الجامعي للجامعات
للعام الجـامعي  ـ عضو لجنة فحص ومراجعة الكتاب الجامعي لقسم الجغرافيا  .46

2015/2016. 
 .2015/2016، للعام الجامعي مجلس التأديب للطالبـ عضو  .47
ب شعبة الخرائط والمساحة لمشروع التطبيقى لطالل المشرف المالي واإلداريـ  .48

2015/2016. 
 .2015/2016، للعام الجامعي مجلس التأديب للطالبـ عضو  .49
 )2015/2016عضو لجنة (تظلمات الطالب لنتائج االمتحانات للعام الجامعي  .50
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عضو لجنة المحكمين لفحص اإلنتاج العلمي لشغل وظائف األسـاتذة واألسـاتذة    .51
ة للمجلس األعلى للجامعات، الدورة الثانية المساعدين، تخصص الجغرافيا، التابع

 ).2019-2016عشر (
دوري كرة القدم الذي أقيم بقسم الجغرافيا بكلية اآلداب بجامعة دمنهور في إقامة  .52

رابطة خريجي المساحة والخرائط ونظم المعلومـات  بالتعاون مع  2017مارس 
  الجغرافية بالجامعات المصرية

بقسـم الجغرافيـا بكليـة     26/3/2017اتكس) ندوة (يوم الجيوماإلشراف على  .53
رابطة خريجـي المسـاحة والخـرائط ونظـم المعلومـات      بالتعاون مع  اآلداب

  الجغرافية بالجامعات المصرية
رابطة خريجـي  ) بالتعاون مع المنهجيات الحديثة في جغرافية الريفإقامة ندوة ( .54

ـ  الجمعيـة  و ريةالمساحة والخرائط ونظم المعلومات الجغرافية بالجامعات المص
 المجموعة الجغرافية المصرية للتنميـة الريفيـة (مجمتـر)   و الجغرافية المصرية

أستاذ جغرافية العمران بكليـة   برئاسة األستاذ الدكتور صالح عبد الجابر عيسى
 2017مايو  4الخميس يوم  اآلداب جامعة المنوفية

  2017/2018ي عضو لجنة الحكماء بكلية اآلداب، جامعة دمنهور للعام الجامع .55
  :وخدمة المجتمع تنمويةالالمشروعات  )7(

  2000ـ المدير التنفيذى لمشروع الخريطة اإلدارية لمحافظة البحيرة.. عام  .1
ـ عضو فريق عمل "المسح الميداني للظاهرات العمرانيـة بمدينـة دمنهـور" مـن      .2

  2001وحتى  1998
  2001وحتى  1998ـ عضو فريق عمل "دليل مدينة دمنهور" من  .3
  2001 عام عضو لجنة "القراءة للجميع" بمحافظة البحيرة ـ .4
  2002 عام ـ عضو لجنة "التوعية الدينية" بمحافظة البحيرة .5
  18/4/2009ـ مدير مشروع محو األمية بكلية اآلداب بدمنهور منذ  .6
  .بجامعة اإلسكندرية ـ عضو جمعية أصدقاء مرضى مستشفى الطلبة الجامعي .7
  .باإلسكندرية وحماية اإلنسان والبيئة ـ عضو جمعية الرواق للتنمية .8
  .باإلسكندريةـ عضو جمعية مسجد أبو شبانة الخيرية  .9
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  ـ عضو شرف نادي المهندسين باإلسكندرية. .10
  2012ناجي نعمان األدبية، (لبنان)، مؤسسة ـ عضو شرف  .11
ـ نائب رئيس رابطة خريجي المساحة ونظم المعلومات الجغرافية بالجامعـات   .12

  21/9/2013المصرية منذ 
داخل الحيز العمراني لمدينة إدكو، بقرار محـافظ  عضو لجنة رفع الملكيات ـ  .13

  .9/5/2013بتاريخ  621البحيرة رقم 
ـ نائب رئيس مجلس إدارة مركز رعاية المكفـوفين بكليـة اآلداب ، جامعـة     .14

  .1/7/2015من  دمنهور
 نهـور ـ رئيس مجلس إدارة وحدة األزمات والطوارئ بكلية اآلداب ، جامعة دم .15

  .3/5/2015من 
  البحث العلمي: ثانيا@ 

  :المنشورةالجغرافية األبحاث  )1(
مجلـة كليـة    ،ـ التدهور البيئى وآثاره االجتماعية واالقتصادية على صيادى بحيرة إدكو1

  )214-177(ص . 2001 إبريل ،العدد التاسع  ،اإلنسانيات ،اآلداب بدمنهور
مجلة اآلداب والعلـوم اإلنسـانية، جامعـة     ـ أنماط توزيع الصحف فى مدينة اإلسكندرية،2

  )366 -335(ص .2002، إبريل 44المنيا، العدد 
ـ اتحاد المغرب العربى بين طموحات اإلنشاء ومعوقات التنمية. ندوة "التنمية البشرية فى 3

 -101(ص .2003إفريقيا" معهد البحوث والدراسات اإلفريقية، جامعة القاهرة، مارس 
132(  

عاملة فى األطراف الريفية شرق اإلسكندرية .. دراسة جغرافية تطبيقيـة علـى   ـ المرأة ال4
سوق خورشيد، المؤتمر العلمي الرابع لتنمية الريف المصري، كلية الهندسـة، جامعـة   

  ) 862-2/830(ص .2003المنوفية، سبتمبر 
يبـة"  ـ أطلس مديرية البحيرة كما ورد فى قاموس محمد رمزى. ندوة "ندوة عبد الفتاح وه5

  ) -(ص ، كلية اآلداب ـ جامعة اإلسكندرية.2003يوليو 
ـ البعد السياسي لبترول العراق. (مشارك مع أ. د. محمد على بهجت الفاضلى) مجلة كلية 6

  ) 274-257(ص . 2003 مايو ،15اآلداب بدمنهور، اإلنسانيات،  العدد 
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رك مـع آخـرين) ضـمن    ـ التطور التاريخي للخريطة اإلدارية لمحافظة البحيرة، (مشا7
إصدارات قسم التاريخ، بكلية اآلداب بدمنهور (إقليم غرب الدلتا وعالقته بجيرانه عبـر  

  .2003العصور)، 
ـ القطاع غير الرسمي لنقل الركاب بحي المنتزه باإلسكندرية .. دراسة جغرافيـة، مجلـة   8

-1(ص .2005كلية اآلداب، جامعة اإلسكندرية، سلسلة اإلصدارات الخاصة، فبرايـر،  
45 (  

ـ العشوائيات فى محافظة اإلسكندرية "دراسة جغرافية تطبيقية"، بحث حاصل على "جائزة 9
  2006الدراسات التطبيقية لخدمة مصر"، جامعة القاهرة، 

الهجرة من مكة إلى الحبشة فى صدر اإلسـالم .. دراسـة تحليليـة فـى الجغرافيـا      ـ 10
المستقبل بجامعة أسيوط، [العرب وأفريقيا:  الحضارية، المؤتمر السادس لمركز دراسات
  ) 38-1(ص .2007فضاء استراتيجي مشترك]، أسيوط، إبريل 

ـ رحلة العمل اليومية للعاملين بالشركة العربية للغزل والنسيج باإلسكندرية من منظـور  11
 ،57جغرافي، مجلة كلية اآلداب، جامعة اإلسكندرية، اإلصدارة التاسعة، الملحقة بالعـدد 

  )55-ص1( .2007 ايوم
ـ القوى العاملة فى دول المغرب العربي .. دراسـة ديموجرافيـة، المـؤتمر الـدولي       12

"التنمية المستدامة في العالم اإلسـالمي فـي مواجهـة العولمـة"، (رابطـة الجامعـات       
  )24-ص1. (2008مايو  19ـ  17اإلسالمية)، القاهرة، 

طة األقسام اإلدارية .. قناة السويس نموذجا، المشروعات القومية وأثرها في تغير خريـ 13
 ،المؤتمر الدولي {قناة السويس: الحاضر والمستقبل}، كليـة اآلداب والعلـوم اإلنسـانية   

  .م2008جامعة قناة السويس، نوفمبر
ـ الخليج العربي في كتابات الرحالة المسلمين، مؤتمر المالحـة البحريـة فـي الخلـيج     14

  .2008 الشارقة، نوفمبر العربي عبر العصور، جامعة
دراسة في جغرافيـة اللغـات،    –ـ التخطيط اللغوي لتأصيل الهوية العبرية في فلسطين 15

المؤتمر السنوي األول للعلوم االجتماعية واإلنسانية، المركز العربي لألبحاث ودراسـة  
  )32-1(ص .2012قطر، مارس  –السياسات، الدوحة 
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، الملتقى الخامس للجغرافيين العرب، جامعة الكويـت  داناألبعاد التنموية لبترول السوـ 16
  )1227-1194. (ص2009إبريل  7ـ5والجمعية الجغرافية الكويتية، الكويت، 

مراقد آل البيت في مدينة القاهرة .. دراسة جغرافية، مؤتمر "السياحة العربية في عالم ـ 17
-323(ص .2010يوليـو   متغير"، قسم الجغرافيا، كلية اآلداب ـ جامعة اإلسـكندرية،  

372(  
مقاهي "اإلنترنت" في حي الجمرك بمدينة اإلسكندرية "دراسة ميدانيـة مـن منظـور    ـ 18

، 374الجمعية الجغرافية الكويتية، الكويـت، العـدد   سلسلة: رسائل جغرافية، ، جغرافي"
  )40-3(ص .2012هـ/ يونيو1433رجب 

سلسلة: رسـائل   رؤية جغرافية"،هرة "أطفال الشوارع في حي السيدة زينب بمدينة القاـ 19
هــ/  1433، شـعبان  375الجمعية الجغرافية الكويتيـة، الكويـت، العـدد    جغرافية، 

  )47-1ص( .2012يوليو
"محافظة اإلسـكندرية نموذجـا"،    2011تحليل جغرافي النتخابات مجلس الشعب عام ـ 20

 .2013، 2، ج60ة، العددالمجلة الجغرافية العربية، الجمعية الجغرافية المصرية، القاهر
  )63-1(ص

األبعاد الجغرافية لمشكلة الزحف العمراني على األرض الزراعية في قريتي بسـطرة  ـ 21
 ومنشأة نصار بمركز دمنهور، المجلة الجغرافية العربية، الجمعية الجغرافية المصـرية، 

  ) 46ص1( .2014، 1ج ،61العدد القاهرة،
  أبحاث ما بعد األستاذية

"، جغرافية الجريمة" : ندوةة الجماعية في فلسطين .. دراسة في جغرافية الجريمةـ اإلباد22
  .2014 مارس 10 المنيا، قسم الجغرافيا، كلية اآلداب ـ جامعة

نـدوة دور  : األبعاد االقتصادية واالجتماعية لجرائم المخدرات في مدينة اإلسـكندرية  ـ23
المخدرات، جامعة نايف العربية للعلوم المؤسسات االجتماعية والرياضية في الوقاية من 

  .م2014هـ / 1435األمنية، الرياض، 
المجلة المصرية للتغير البيئـي، الجمعيـة المصـرية     ـ جغرافية المياه العابرة للحدود،24

  .2014للتغيرات البيئية، اإلسكندرية، العدد الثاني، المجلد السادس، أكتوبر 
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العرب في أفريقيـا  ( ندوة الدوليةلا: اليونان والرومانبالد العرب وأفريقيا في خرائط  -25
الـدار  ، جامعـة الحسـن الثـاني   ، كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بنمسيك)، قبل اإلسالم

  .2015يناير  22-20، المغرب-البيضاء
الجمعيـة  سلسلة: رسائل جغرافيـة،  إدارة المياه العابرة للحدود .. نهر النيل نموذجا.  -26

  .2014 هـ/ أغسطس1435، شوال 411الكويتية، الكويت، العدد الجغرافية 
التخطيط اللغوي للعبرية في فلسطين، مجلة التخطيط والسياسة اللغوية، مركـز الملـك    -27

عبد اهللا بن عبد العزيز الدولي لخدمة اللغة العربيـة، السـعودية، العـدد األول، محـرم     
  م2015ه/ أكتوبر 1437

دراسة في الجغرافيـا السياسـية، نـدوة    -مانية في إقليم كردستانالحدود الصفوية العث -28
"مشكالت الحدود والثغور عبر العصور"، قسم التاريخ، كليـة اآلداب، جامعـة المنيـا،    

  12/4/2016الثالثاء 
جغرافية األديان في األمريكتين، دورية اإلنسانيات، كلية اآلداب، جامعة دمنهور، العدد  -29

  .2015، يناير 44
لما في البر والبحر  وصف بالد األندلس كما ورد في مخطوط تحفة الملوك والرغايبـ 30

(الحضـارة اإلسـالمية   ، المؤتمر الدولي للشيخ علي زنبل الرمال من العجايب والغرايب
نـوفمبر   15، مركز دراسات الحضارة اإلسـالمية بمكتبـة اإلسـكندرية   ، فى األندلس)

2016.   
البيئـة  ( المـؤتمر الـدولي  ، "دراسة في جغرافية االغتـراب"  ينيااألقلية المسلمة في ك -31

ديسـمبر   21-19 القاهرة، ،جامعة األزهر)، والسكان والتنمية في دول العالم اإلسالمي
2016.   

دیني   في مصرقرى والمدن أسماء ال -32 دولي  ، ودالالتھا على التسامح ال ؤتمر ال التعددية ( الم
عين شمس بالتعاون مـع بيـت العائلـة المصـرية      جامعة) والتعايش السلمي في مصر

  .2017مايو  5-2  ، القاهرة،والمركز الثقافي القبطي األرثوذكسي
المـؤتمر  ، وأثره على األمن القـومي المصـري   الصراع حول مياه بحيرة فيكتوريا -33

"، الجغرافي الدولي األول "الموارد المائية في الوطن العربي بين المعوقات وآفاق التنمية
  م 2017/ 12/12-10المنوفية، جامعة  -كلية اآلداب 
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  ) األبحاث غير الجغرافية المنشورة:2(
ـ المعلوماتية وهوية األمة، المؤتمر السنوي لقضايا السكان والتنمية، المركز الديموجرافي 1

  . 2004بالقاهرة، ديسمبر، 
لنورسـي، المـؤتمر   ـ دور األخالق في تغيير الواقع المعاصر من خالل فكر اإلمـام ا 2

  م) 2004العالمي السابع لفكر بديع الزمان النورسى (استانبول بتركيا ـ أكتوبر
ـ اإلسالم والديمقراطية.. شقاق أم وفاق؟، ندوة "الممارسـة الديمقراطيـة فـي التـراث     3

  .2006سبتمبر (الفاتح)  11ـ9اإلفريقي"، الجماهيرية الليبية، 
را إسالميا .. رؤية تاريخيـة ودينيـة تحليليـة، نـدوة     ـ الدكتور محمد بيومي مهران مفك4

. 2008األستاذ الدكتور محمد بيومي مهران، كلية اآلداب ـ جامعة اإلسكندرية، مارس  
  (بالمشاركة مع: أ.د. سحر السيد عبد العزيز سالم).

االقتصادية لظاهرة التكفير .. السياحة وجماعات التكفير في مصـر نموذجـا،    األخطارـ 5
ر "ظاهرة التكفير .. األسباب، اآلثار، العالج"، جامعة اإلمـام محمـد بـن سـعود     مؤتم

  .2011هـ سبتمبر 1432اإلسالمية، المدينة المنورة، المملكة العربية السعودية، شوال 
  :المنشورةالجغرافية  ) الكتب3(
  . 2012ـ الكشوف الجغرافية، دار الكنوز، اإلسكندرية، 1
  2014ة اإلسراء، اإلسكندرية، الجغرافي، مكتب فكرـ ال2
  2014، اإلسكندرية، دار المعرفة الجامعية، ة األديانـ جغرافي3
  . 2018ـ الجغرافيا السياسية، مكتبة اإلسراء، اإلسكندرية، 4
  . 2018، مكتبة اإلسراء، اإلسكندرية، ة العمرانجغرافيـ 5
  . 2018، مكتبة اإلسراء، اإلسكندرية، التخطيط اإلقليميـ 6
  . 2017، مكتبة اإلسراء، اإلسكندرية، ة أفريقياجغرافيـ 7
  . 2017، مكتبة اإلسراء، اإلسكندرية، تاريخيةـ الجغرافيا ال8
  . 2019، مكتبة اإلسراء، اإلسكندرية، تاريخيةال ة مصرجغرافيـ 9

  . 2019، مكتبة اإلسراء، اإلسكندرية، ة مصرجغرافيـ 10
  ) الكتب غير الجغرافية المنشورة:4(
اإلسالم والبيئة، مؤسسة شباب الجامعة، اإلسكندرية،  ـ. )112.(صفحة  
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 ،ـ  المرأة فى صدر اإلسالم، مكتبة بستان المعرفة، كفر الدوار.  
 ،ـ  آداب الزواج، الطبعة الثالثة، مكتبة اإلسراء، اإلسكندرية  
 ،ـ مختصر صحيح البخارى، الصفا والمروة، اإلسكندرية  
 ما هي البدعة؟، الطبعة الثانية، مكتبة اإلسراء، اإلسكندرية، ـ.  
 ،ـ التربية الجنسية في اإلسالم، مكتبة اإلسراء، اإلسكندرية.  
 ،ـ حقوق غير المسلمين في اإلسالم، مكتبة اإلسراء، اإلسكندرية.  
 ،ـ يراعتهن والعودة، مؤسسة ناجي نعمان األدبية، بيروت  
2012دار الكنوز، اإلسكندرية، وابط العمل السياسي في اإلسالم، ـ ض  
-  ،الدولة المدنية في الفكر اإلسالمي، مكتبة اإلسراء، اإلسكندرية.  

  : تي الماجستير والدكتوراهرسال ا) عنوان5(
قسـم الجغرافيـا، كليـة اآلداب،    ـ (الماجستير):  التطور اإلداري لمحافظات دلتا النيل، 1

  ، بتقدير ممتاز.1996عة اإلسكندرية، جام
قسم الجغرافيـا،  ـ (الدكتوراه): محافظات الوجه القبلى .. دراسة فى الجغرافيا اإلدارية، 2

  بمرتبة الشرف األولى. .2000جامعة اإلسكندرية، كلية اآلداب، 

  ) اإلشراف على الرسائل العلمية: 6(

مخيمر السـيد علـي    سالمة لطالب:اإلشراف على رسالة الماجستير المسجلة باسم اـ 1
  )16/9/2015(ناقش في  .سكان.. دراسة في جغرافية الركز إدكو، معروس

، مدينـة  عبير السيد الشاذلي اإلشراف على رسالة الماجستير المسجلة باسم الطالبة:ـ 2
  .خدمات.. دراسة في جغرافية الالمحمودية

باسنت عادل محمد عاشور،  البة:اإلشراف على رسالة الماجستير المسجلة باسم الطـ 3
  مدينة أبو حمص .. دراسة في جغرافية العمران باستخدام نظم المعلومات الجغرافية".

عبد اهللا عبد اهللا عبد اهللا عبد  اإلشراف على رسالة الماجستير المسجلة باسم الطالب:ـ 4
افظـة  الدايم، العمران الريفي وخدمات النقل على طول طريق الحامول بلطـيم ـ مح  

  .)2011(تمت المناقشة في  كفر الشيخ .. دراسة جغرافية.
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نادية جابر عفيفى، الطـالق   اإلشراف على رسالة الماجستير المسجلة باسم الطالبة:ـ 5
دراسة في الجغرافيا االجتماعية باستخدام نظم المعلومـات   -في محافظة كفر الشيخ 

  )26/1/2016(ناقشت في  .الجغرافية

مدينـة  ، حسام حمدي مازن رسالة الماجستير المسجلة باسم الطالب: اإلشراف علىـ 6
  )24/1/2016(ناقش في  عمران.ال ةدراسة في جغرافيرشيد: 

، محمد شعبان محمد عمـارة  اإلشراف على رسالة الماجستير المسجلة باسم الطالب:ـ 7
ون السـوريون فـي محافظـة    ئدراسة حالة الالج –الالجئون العرب في مصر 

  درية  سكناإل

عبد اهللا عبد اهللا عبد اهللا عبد  اإلشراف على رسالة الماجستير المسجلة باسم الطالب:ـ 8
 مـايو ( .دراسة في جغرافية العمـران  -محافظة كفر الشيخ  -مدينة الحامول الدايم، 
2017(  

سالمة مخيمر السـيد علـي    اإلشراف على رسالة الماجستير المسجلة باسم الطالب:ـ 9
 -ص السكانية وأثرها على التنمية البشرية في محافظـة البحيـرة   الخصائعروس، 

  )2017. (إبريل دراسة في جغرافية السكان
حمد سعيد السيد ابـراهيم  أ اإلشراف على رسالة الماجستير المسجلة باسم الطالب:= 10

  دراسة في جغرافية السكان.. بوحمص أسعد، عمالة األطفال في مركز 
حنـان حمـدي رزق    الماجستير المسجلة باسـم الطالبـة:  اإلشراف على رسالة = 11

دراسـة فـي   .. حمص  بوأعبدالحميد، المرأة العاملة بالقطاع الرسمي في مركز 
  جغرافية السكان

مصطفي محمود بسـيوني   اإلشراف على رسالة الماجستير المسجلة باسم الطالب:= 12
نظـم المعلومـات    محمود،  شبكة الهاتف الثابت في مركز كفر الدوار باستخدام

  دراسة  في جغرافية االتصاالت  ..الجغرافية

  ) مناقشة الرسائل العلمية: 7(  
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، جغرافيـة   محمود محمد مختار محمـد عـرايس   مناقشة رسالة ماجستير الطالب:ـ 1
الجريمة في محافظة الغربية باستخدام نظم المعلومات الجغرافية"، جامعـة دمنهـور،   

  (إشراف: د.عالء عزت شلبي). 15/5/2011في   ا،قسم الجغرافي كلية اآلداب،

هـاني أحمـد قاسـم إبـراهيم ، "المحـددات       مناقشة رسالة ماجسـتير الطالـب:  ـ 2
الجيومورفولوجية للتوسع العمراني والتنمية المستدامة في الهامش الصحراوي الغربي 

ليـة  لمحافظة المنيا ـ دراسة في الجيومورفولوجيا التطبيقية"، جامعـة دمنهـور، ك   
  (إشراف: أ. د.محمد مجدي تراب). 30/6/2011اآلداب،  في 

والء علي حسن محمود، (التعليم العـالي وعالقتـه    مناقشة رسالة ماجستير الطالبة:ـ 3
خطيطي (دراسة جغرافيـة)،  بالتركيب العمري والنوعي للسكان بإقليم اإلسكندرية الت

(إشـراف:   17/4/2012جامعة اإلسكندرية، كلية اآلداب، قسـم الجغرافيـا،  فـي    
  أ.د.محمد الفتحي بكير).

، عبد الرحمن محمود إبـراهيم إبـراهيم منصـور    الطالب:دكتوراه مناقشة رسالة ـ 4
عة ، جامالمسطحات الخضراء في محافظة اإلسكندرية (دراسة في جغرافية الترويح)(

(إشـراف: أ.د.محمـد عبـد     2012/مايو ، كلية اآلداب، قسم الجغرافيا،  فيدمنهور
  القادر عبد الحميد).

عائشة خليل عبد السالم، (جغرافية التعليم الثـانوي   مناقشة رسالة ماجستير الطالبة:ـ 5
 2/7/2012في مدينة أجدابيا)، جامعة اإلسكندرية، كلية اآلداب، قسم الجغرافيا،  في 

  راف: أ. د.محمد فريد فتحي).(إش

التنميـة المسـتديمة للظهيـر    ، (هناء شلبي محمـد  مناقشة رسالة ماجستير الطالبة:ـ 6
)، جامعة الصحراوي لمحافظتي البحيرة والمنوفية باستخدام نظم المعلومات الجغرافية

(إشـراف: د.عـالء عـزت     6/7/2013، كلية اآلداب، قسم الجغرافيا،  في دمنهور
  شلبي).

جغرافيـة التوابـع   ، ( شيماء أبو بكر رزق أبو بكر مناقشة رسالة ماجستير الطالبة: ـ7
)، جامعـة  قرية سـيدي غـازي : دراسـة حالـة     –الريفية لقرى مركز كفر الدوار 
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(إشـراف: أ. د. فتحـي    17/9/2013اإلسكندرية، كلية اآلداب، قسم الجغرافيا،  في 
  محمد أبو عيانة، أ.د. محمد محمود األنسي).

 عمــــــر هـمـــــزه صــــالح،    مناقشة رسالة ماجستير الطالب:ـ 8
علـى إقلـيم    وانعكاساته الجغرافــي السياسي لكوردسـتان الكـــبرى (التقسيم

)، جامعة اإلسكندرية، كلية اآلداب، .دراسة فى الجغرافيا السياسية: العراق كوردستان
  ي محمد أبو عيانة).(إشراف: أ. د. فتح 27/9/2014قسم الجغرافيا،  في 

قياس مؤشر التنميـة  ، (محمد سعد عبد العال نصير مناقشة رسالة ماجستير الطالب:ـ 9
  مع حالة دراسية : مدينه اإلسكندرية -البشرية علي المستوي المحلي 

Application of Measuring Human Development Index (HDI)  At Local 
Level- Case Study: Alexandria معهد الدراسـات   -سم الدراسات البيئية ق)، 

إشـراف: أ.د.  ( 4/12/014،  فـي  جامعة اإلسكندرية –العليا والبحوث كلية اآلداب 
).محمد عبد الكريم عبد ربه، ود. محمود عادل حسان  

حسين عطية عبد العاطى موسى، (النقل البرى وعالقتـه   :دكتوراهمناقشة رسالة ـ 10
دراسة جغرافية)، جامعـة   –ة الثانوية فى محافظة البحيرة بالخدمات التعليمية بالمرحل

عالء (إشراف: أ.د.  26/2/2015االثنين  ، كلية اآلداب، قسم الجغرافيا،  فيدمنهور
  ).عمر عبدالهادى غنيم، ود. عزت شلبى

ا     :ماجستيرمناقشة رسالة ـ 11 د البن د أحم د محم ، (التقييم الجغرافى للمخططات مى محم
 فظة اإلسكندرية)، جامعة اإلسكندرية، كليـة اآلداب، قسـم الجغرافيـا   العمرانية بمحا

د الفتحى   (إشراف:  27/8/2015الخميس  ،  فيونظم المعلومات الجغرافية أ.د./ محم

  ).بكیر محمد  ود./ محمد عبد القادر راشد

صالح مهدي دخيل، (مشروع المسيب الكبير شرقي نهـر   :ماجستيرمناقشة رسالة ـ 12
، كلية اآلداب، قسـم  منصورةاسة في جغرافية التنمية الزراعية)، جامعة الدر -الفرات

  ).منير بسيوني سالم الهيتي أ.د./(إشراف:  10/1/2016األحد  الجغرافيا،  في
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التقسـيم اإلدارى للعـراق أسسـه    ، (صفاء جاسم هالل مناقشة رسالة ماجستير:ـ   13
كندرية، كلية اآلداب، قسم الجغرافيا،  )، جامعة اإلسومشكالته "دراسة تحليلية جغرافية"

  (إشراف: د./ عمر عبدالهادى غنيم). 16/6/2016 خميسفي ال

تغير الخصـائص التركيبيـة   ، (رشاد عاطف عبد المنعم مناقشة رسالة ماجستير:ـ   14
"دراسـة جغرافيـة   ..  )م2006–1976فيما بين (  لسكان ريف محافظة كفر الشيخ

، كليـة اآلداب، قسـم   منوفيـة )، جامعة ال" GISجغرافية باستخدام نظم المعلومات ال
  ).صالح عبد الجابر عيسىد. أ.(إشراف:  12/9/2017الثالثاء الجغرافيا،  في 

الخـدمات الصـحية   ، ( آية مصـطفى محمـود ملـش    مناقشة رسالة ماجستير:ـ   15
، )، جامعـة اإلسـكندرية  دراسة في جغرافيا الخدمات..  الحكومية بمركز كفر الدوار

محمد أحمـد  (إشراف: د./  20/9/2017األربعاء لية اآلداب، قسم الجغرافيا،  في ك
  ).السوداني

التحليـل الجغرافـى   ، (أحمد عبد الفتـاح محمـد   ةسار مناقشة رسالة ماجستير:ـ   16
)، جامعـة  2014و 2012لمشاركة المرأه فى االنتخابات الرئاسية المصرية عـامى  

د. (إشـراف:   8/5/2018الثالثـاء  الجغرافيا،  فـي   اإلسكندرية، كلية اآلداب، قسم
  ).د. حسين إبراهيم عبد اللطيفو أشرف محمدعاشور

  : عرض كتب ومؤتمرات) 8(  
المجلة  عرض كتاب: الموسوعة الجيومورفولوجية لألستاذ الدكتور: محمد مجدي تراب،ـ 1

، اإلسـكندرية،  للتغير البيئي، تصدر عن: الجمعية المصرية للتغيرات البيئيـة  مصريةال
  142ص .2013العدد الخامس، السنة الخامسة، 

  :  أبحاث ومسابقات تحكيم) 9(
ـ تحكيم مسابقة "القرآن والحديث النبوي" رعاية الشباب بإدارة فرع الجامعـة بـدمنهور،   1

  وحتى اآلن 2011منذ 
هور، ـ تحكيم المسابقة الثقافية "مشكالت المياه وحلولها" رعايـة الشـباب بجامعـة بـدمن    2

  .2011نوفمبر 
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تقـويم جغرافـي) لدوريـة     –ـ تحكيم بحث (الوقف في مصر ودوره في تحقيق التنمية 3
  .2014أوقاف الكويتية نصف السنوية، مايو 

، مجلة جامعة جـازان ل )منطقة الخرج في خرائط ومخطوطات اإلدريسي( ـ تحكيم بحث4
  .2014أغسطس 

ية في اختيار الموقع األنسب للعمران فـي  توظيف نظم المعلومات الجغراف( ـ تحكيم بحث5
جامعـة  اإلنسـانيات، كليـة اآلداب،   مجلة ل )مصر -إقليم جنوب الوادي–منطقة توشكى 
  .2015دمنهور، يناير 

كليـة اآلداب  مجلة ل )الواقع الجغرافي بقرى واحة سيوة ومشكالت تنميتها( ـ تحكيم بحث6
  .2015قناة السويس، مارس جامعة انية، والعلوم اإلنسانية، كلية اآلداب والعلوم اإلنس

والية  -المتعامل االقتصادي واستدامة البيئة العمرانية في حاضرة الجزائر( ـ تحكيم بحث7
لمجلة المصرية للتغير البيئي، تصـدر عـن: الجمعيـة المصـرية     ل )بومرداس نموذجا

  .2015للتغيرات البيئية، اإلسكندرية، 
يط السياحي في ليبيا وتوجهات المخططـات السـياحية   (استراتيجية التخط ـ تحكيم بحث8

  .2015لمجلة اإلنسانيات، كلية اآلداب، جامعة دمنهور، أغسطس المستقبلية) 
دور المدن المتوسطة الحجم فى التنمية الحضرية بالتطبيق علـى منطقـة   ( ـ تحكيم بحث9

يئـي، تصـدر عـن:    للمجلة المصرية للتغير الب) مكة المكرمة بالمملكة العربية السعودية
  .2015الجمعية المصرية للتغيرات البيئية، اإلسكندرية، 

فـي   2014(معايير انتخاب المرشحين في االنتخابات البرلمانية العراقية  تحكيم بحثـ 10
دراسة في جغرافية االنتخابات)، كلية التربية، جامعة ميسان، جمهورية  –جنوب العراق 

  .2016العراق، نوفمبر 
(االستراتيجية األمريكية الجديدة في الشرق األوسط في ضـوء ثـورات    بحثتحكيم ـ 11

دراسة في الجغرافيا السياسية)، كلية التربية، جامعة ميسان، جمهوريـة   -الربيع العربي 
  .2016العراق، نوفمبر 

(أحداث شبه جزيرة القرم وأثرها فـي المسـتقبل الجيوبـوليتيكي لـدول      تحكيم بحثـ 12
  2016التربية، جامعة ميسان، جمهورية العراق، نوفمبر  المنطقة)، كلية
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الخصائص االقتصادية واالجتماعية لمستفيدي الخدمات الطبية في المستشفيات  الخاصة -13
، جامعة األميرة نورة عبد الـرحمن، المملكـة   بمدينة الرياض " دراسة جغرافيا تحليلية "

  2017العربية السعودية، فبراير 
غرافيين الخليجيين في التكامل االقتصادي بين دول مجلس  التعاون لدول وجهة نظر الج-14

، جامعة األميرة نورة عبـد الـرحمن، المملكـة    "الخليج العربية" دراسة جغرافية تحليلية"
  2017العربية السعودية، فبراير 

ي الجغرافيا االقتصادية لمعوقات التنمية البشرية في كينيا بتطبيق النمـوذج االقتصـاد  -15
، جامعة األميرة نورة عبـد الـرحمن، المملكـة العربيـة     "ونموذج اإليكولوجيا السياسة

  2017السعودية، فبراير 
عوامل التوطن والتوزيع الجغرافي لمشروعات  الصناعة في محافظة األحساء" دراسة -16

دية، ، جامعة األميرة نورة عبد الرحمن، المملكة العربية السعو"في الجغرافيا االقتصادية"
  .2017فبراير 

جامعة قنـاة السـويس   –تحكيم بحث د. نوح السيد محمد سالمة المدرس بكلية اآلداب  -17
باإلسماعيلية للترقية لدجة أستاذ مساعد، التقويم التنموي للخدمات الصحية في محافظـة  

  2017، ابريل 109اإلسماعيلية، مجلة بحوث كلية اآلداب، جامعة المنوفية، العدد 
جامعة قنـاة السـويس   –يم بحث د. نوح السيد محمد سالمة المدرس بكلية اآلداب تحك -18

باإلسماعيلية للترقية لدجة أستاذ مساعد، النمو العمراني للقرية المصرية شـرقي الـدلتا   
دراسة تطبيقية على مركز السنبالوين دقهلية، مجلـة بحـوث كليـة اآلداب،    –وتداعياته 

  2015ابريل ، 13جامعة قناة السويس، العدد 
جامعة قنـاة السـويس   –تحكيم بحث د. نوح السيد محمد سالمة المدرس بكلية اآلداب  -19

باإلسماعيلية للترقية لدجة أستاذ مساعد، تقييم التنظيم المكاني لشبكة الخـدمات الصـحية   
  .2016، يناير 43في محافظة اإلسماعيلية، مجلة كلية اآلداب، جامعة بنها، العدد 

الحيوي : طاقة مستدامة من المخلفات الحيوانية.. دراسة جغرافية تطبيقية على الغاز  - 20
سلسـلة: رسـائل   بعض القرى المصرية، للدكتور أحمد عبد القوى أحمد أحمد عثمـان،  

  2018الجمعية الجغرافية الكويتية، الكويت، فبراير جغرافية، 
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لتمليك السكنية بغرب مدينـة  الخصائص الجغرافية والثقافة العمرانية لدى مالك شقق ا -21
، الدمام.. تخصص جغرافية العمران، للدكتورة منى بنت عبـداهللا بـن منقـاش العتيبـي    

  2018الجمعية الجغرافية الكويتية، الكويت، إبريل سلسلة: رسائل جغرافية، 
بمدينـة  ، التخطيط العمرانـي الحضـري    تقييم المنشآت التعليمية  وفقاً لبعض معايير -22

إسماعيل ، للدكتور: دراسة جغرافية باستخدام نظم المعلومات الجغرافية.. مصر _طنطا 
الجمعية الجغرافية الكويتيـة، الكويـت،   سلسلة: رسائل جغرافية، ، علي إسماعيل محمد 

  2018 مايو
جامعـة أسـيوط ،   –تحكيم أبحاث د. حسن قطب حسن قطب المدرس بكليـة اآلداب   -23

  .25/9/2018 جلسة لدرجة أستاذ مساعد فيللترقية 
  @ ثالثا ـ الندوات والمؤتمرات العلمية

  الدولية:الجغرافية الندوات والمؤتمرات  )1(
ـ مؤتمر المالحة البحرية في الخليج العربي عبر العصور، جامعة الشـارقة، اإلمـارات،   1

 ] مشاركة بالبحث والحضور[ .2008 نوفمبر
ـ 2 ت والجمعيـة الجغرافيـة الكويتيـة،    ـ الملتقى الخامس للجغرافيين العرب، جامعة الكوي

 ] مشاركة بالبحث والحضور[ .2009إبريل  7ـ5الكويت، 
، كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بنمسـيك )، العرب في أفريقيا قبل اإلسالم( ندوة الدوليةلا -3

مشاركة بالبحـث  [ .2015يناير  22-20، المغرب-الدار البيضاء، جامعة الحسن الثاني
  ] والحضور

  دوات والمؤتمرات غير الجغرافية الدولية:الن )2(
،  )2004أكتـوبر  -انبول بتركيا ـ المؤتمر العالمي السابع لفكر بديع الزمان النورسى (است1

 ] مشاركة بالبحث والحضور[
ـ ندوة "الممارسة الديمقراطية الشعبية في التراث اإلفريقي"، مركز الدراسات والبحـوث،  2

مشـاركة بالبحـث   [، 2006لجماهيريـة الليبيـة، سـبتمبر    أمانة مؤتمر الشعب العام، ا
 ] والحضور
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ـ مؤتمر "ظاهرة التكفير .. األسباب، اآلثار، العالج"، جامعة اإلمام محمـد بـن سـعود    3
 .2011هـ/ سبتمبر 1432اإلسالمية، المدينة المنورة، المملكة العربية السعودية، شوال 

 ] مشاركة ببحث[
لعلوم االجتماعية واإلنسانية، المركز العربي لألبحاث ودراسـة  ـ المؤتمر السنوي األول ل5

 ] مشاركة بالبحث والحضور[. 2012قطر، مارس  –السياسات، الدوحة 
الملتقى الدولي للعلوم االجتماعية "الهوية والدين والمجتمـع المـدني"، جامعـة تبسـة،      -6

  ]اركة ببحثمش[ .2014الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، أكتوبر 
ندوة دور المؤسسات االجتماعية والرياضية في الوقاية من المخدرات، جامعـة نـايف    -7

 ]مشاركة ببحث[. م2014هـ / 1435العربية للعلوم األمنية، الرياض، 
  ) الندوات والمؤتمرات المحلية:3(

  .2000ـ مؤتمر المرأة عبر العصور، كلية اآلداب جامعة القاهرة، إبريل 1
تمر العلمي الرابع لتنمية الريف المصري، كلية الهندسة، جامعة المنوفيـة، سـبتمبر   ـ المؤ2

2003.  
ـ ندوة "التنمية البشرية فى إفريقيا" معهد البحوث والدراسات اإلفريقية، جامعـة القـاهرة،   3

  .2003مارس 
نهور، ـ ندوة "المستجدات السياسية فى الوطن العربى" جامعة اإلسكندرية، كلية اآلداب بدم4

  2003إبريل 
، كليـة  2003ـ ندوة "جغرافية اإلنسان فى عالم متغير" "ندوة عبد الفتاح وهيبـة" يوليـو   5

  اآلداب، جامعة اإلسكندرية.
ـ ندوة "البيئة الحضرية فى مصر" جامعة القاهرة، كلية اآلداب، قسم الجغرافيـا، إبريـل   6

2004.  
البيئة "العلوم اإلنسانية وتحديات المجتمـع   ـ المؤتمر العلمي الثالث لخدمة المجتمع وتنمية7

  .2004إبريل  7ـ  6المصري" جامعة القاهرة ـ فرع بنى سويف، كلية اآلداب، 
ـ ندوة "االتجاهات الحديثة فى الدراسات الجغرافية مع التطبيق على قارة إفريقيا" جامعـة  8

  .2004إبريل  27و 26القاهرة، معهد البحوث والدراسات اإلفريقية، 
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، كليـة  2004ـ ندوة "اإلنسان والبيئة .. إلى أين؟" "ندوة جودة حسـنين جـودة"، يوليـو    9
  اآلداب، جامعة اإلسكندرية.

ـ المؤتمر الخامس لمركز دراسات المستقبل بجامعة أسيوط، [المجتمع المدني وقضـايا  10
  2004اإلصالح في الوطن العربي]، أسيوط، نوفمبر 

رابع والثالثون لقضايا السكان والتنمية، المركز الديموجرافي ـ المؤتمر العلمي السنوي ال11
  . 2004بالقاهرة، ديسمبر، 

ـ ندوة "الجغرافيا وحوار الحضارات"، أ.د. محمد خميس الزوكة، كلية اآلداب، جامعـة  12
  .2006اإلسكندرية، يوليو 

: فضـاء  ـ المؤتمر السادس لمركز دراسات المستقبل بجامعة أسيوط، [العرب وأفريقيـا 13
  2007استراتيجي مشترك]، أسيوط، إبريل 

ـ المؤتمر الدولي لرابطة الجامعات اإلسالمية، "التنمية المستدامة في العـالم اإلسـالمي     14
  2008مايو  19ـ  17في مواجهة العولمة"، القاهرة، 

ـ ـ ندوة موارد المياه فى مصر بين االمكانات المتاحة وتحديات المستقبل، كليـة اآلداب   15
  .2008جامعة اإلسكندرية، يوليو 

ـ المؤتمر الدولي {قناة السويس: الحاضر والمستقبل}، كلية اآلداب والعلـوم اإلنسـانية،   16
  م2008جامعة قناة السويس، نوفمبر

ـ مؤتمر "الصناعة ودورها في التنمية األفريقية"، جامعـة القـاهرة، معهـد البحـوث     17
  2009أبريل  22ـ21، والدراسات األفريقية، قسم الجغرافيا

ـ مؤتمر "الجغرافيا والتغيرات العالمية المعاصرة"، قسم الجغرافيـا ونظـم المعلومـات    18
  .2009الجغرافية، كلية اآلداب ـ جامعة اإلسكندرية، يوليو 

ـ ندوة األستاذ الدكتور محمد بيومي مهران، قسـم التـاريخ، كليـة اآلداب ـ جامعـة      19
  .2009مارس  28اإلسكندرية، 

ـ مؤتمر "السياحة العربية في عالم متغير"، قسم الجغرافيا ونظم المعلومات الجغرافيـة،  20
  .2010كلية اآلداب ـ جامعة اإلسكندرية، يوليو 

، كليـة اآلداب ـ   ، قسم الجغرافيـا "األبعاد الجغرافية لمشكالت القاهرة الكبرىـ مؤتمر "21
  .2011 نوفمبر 42، قاهرةجامعة ال
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رافيا والتحوالت السياسية في الوطن العربـي"، قسـم الجغرافيـا ونظـم     ـ مؤتمر "الجغ22
  .2012المعلومات الجغرافية، كلية اآلداب ـ جامعة اإلسكندرية، يوليو 

بالتعـاون مـع    المنيا، "، قسم الجغرافيا، كلية اآلداب ـ جامعة جغرافية الجريمة" ندوةـ 23
  .2014 مارس 10المجلس األعلى للثقافة، 

في الوطن العربي"، قسم الجغرافيا ونظـم المعلومـات    آفاق التنمية"الجغرافيا و ـ مؤتمر24
  .2014 سبتمبرالجغرافية، كلية اآلداب ـ جامعة اإلسكندرية، 

-25الندوة الثانية لمشروع تقييم األخطار الجيوبيئية للمناطق األثرية بمحافظة المنيـا،   -25
  بديوان عام محافظة المنيا. 2014نوفمبر  27

 –كليـة اآلداب  ، مستقبل األمن المائي المصري في ضوء التحديات المعاصرةمؤتمر  -26
  .2015 إبريل 6و5جامعة سوهاج ، 

الملتقى اإلقليمي حول "وعي الشباب العربي وإشكالية التغيير نحو تصور لهوية عربية  -27
  2015سبتمبر  16-14جديدة"، المعهد السويدي باإلسكندرية، 

  28/7/2015دمات الطالبية بجامعة كفر الشيخ يوم الثالثاء مؤتمر الخ -28
ندوة "مشكالت الحدود والثغور عبر العصور"، قسم التـاريخ، كليـة اآلداب، جامعـة      -29

  12/4/2016المنيا، مصر، الثالثاء 
ـ مؤتمر "الوطن العربي في مفترق الطرق"، قسم الجغرافيا ونظم المعلومات الجغرافية، 30

  . (رئيس جلسة)2016يوليو  28و27ـ جامعة اإلسكندرية،  كلية اآلداب
مركز دراسات الحضارة اإلسالمية ، (الحضارة اإلسالمية فى األندلس)ـ المؤتمر الدولي 31

  .]مشاركة ببحث[ 2016نوفمبر  17-15، بمكتبة اإلسكندرية
 17س الخمـي جامعـة اإلسـكندرية،    ،كلية التربيـة   ، )أسبوع جمال حمداناحتفالية ( -32

دراسـة   –(كتاب العالم اإلسالمي المعاصر) لجمال حمـدان  محاضرة  ، 2016نوفمبر 
  .تحليلية

)، الجمعيـة الجغرافيـة   أرض الريف المصري.. مورد استراتيجي ال يعـوض (ندوة  -33
  .]مشاركة ببحث[ 2016نوفمبر  19السبت المصرية، القاهرة، 

، جامعـة األزهـر  )، في دول العالم اإلسالميالبيئة والسكان والتنمية ( المؤتمر الدولي -34
  ]مشاركة ببحث[ 2016ديسمبر  19-21



 29من  24صفحة                كتور عبد العظيم أمحد عبد العظيم          الد ذستالألالسرية الذاتية 
 

دولي   -35 ؤتمر ال جامعة عين شمس بالتعاون مـع  ) التعددية والتعايش السلمي في مصر( الم
ي   بيت العائلة المصرية والمركز الثقـافي القبطـي األرثوذكسـي     2017مـايو   5-2ف

  ]مشاركة ببحث[
الموارد المائية في الوطن العربي بين المعوقات وآفاق ( الدولي األولالمؤتمر الجغرافي  -36

 فـي ، جامعة المنوفية -كلية اآلداب ، مركز البحوث الجغرافية والكارتوجرافية، )التنمية
  ]مشاركة ببحث[ م 2017/ 9-11/12

الموسـم الثقـافي للجمعيـة    سلسلة )، في جغرافية العمران أثر األماكن المقدسة(ندوة  -73
 2 السـبت الجمعية الجغرافية المصرية، القاهرة، ، 2018- 2017 الجغرافية المصرية

  .2017ديسمبر 
مجموعـة التنميـة الريفيـة    )، حاضـره ومسـتقبله  مصر.. ي في الريف المسكن(ندوة  -83

لجنـة  [ 8201 فبرايـر  24السـبت  الجمعية الجغرافية المصرية، القـاهرة،  "مجمتر"، 
  .] التوصيات

 13)، الجمعية الجغرافية المصرية، القاهرة، ريم األستاذ الدكتور محمد رياضتك(ندوة  -93
  8201 مارس

المؤتمر العلمي األول لكلية الدراسات االقتصادية والسياسـية، جامعـة بنـي سـويف      -40
/ 15-13(مواجهة التحديات السياسية واالقتصادية فـي األطـر اإلقليمـي والدوليـة)،     

  ]مشاركة ببحث[ 2018مارس/ 
 إبريـل  12ربعـاء  األكلية اآلداب، جامعة دمنهـور،  )، البحيرة عبر العصور( مؤتمر -14

  . ]رئيس جلسة[ 2018
  

  الجمعيات العلميةعضوية  @ رابعا ـ
ـ نائب رئيس رابطة خريجي المساحة ونظم المعلومات الجغرافية بالجامعـات المصـرية   1

  21/9/2013منذ 
  .1994ذ من ـ عضو الجمعية الجغرافية المصرية2
  .2001منذ  ـ عضو الجمعية المصرية للدراسات التاريخية3
  .2005منذ  ـ عضو نادى األهرام للكتاب4
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  .2005منذ  ـ عضو جمعية أصدقاء مكتبة اإلسكندرية 5
  ، وغيرهاأعضاء هيئة التدريسدورات تنمية قدرات  ـ @ خامسا

  ـ مهارات االتصال الفعال.1
  س.ـ االتجاهات الحديثة فى التدري2
  ـ مهارات العرض الفعال.3
  ـ مهارات التفكير.4
  ـ إدارة البحث العلمي.5
  ـ حل المشكالت واتخاذ القرار.6
  )2010ظم االمتحانات وتقويم الطالب (فبراير نُ  ـ 7
  نُظم الساعات المعتمدة  ـ 8
  معايير الجودة في العملية التعليمية  ـ 9

  وثـ إعداد المشروعات التنافسية لتمويل البح10
  ـ التخطيط االستراتيجي11
  ـ النشر الدولي للبحوث العلمية12
  .2013، باإلسكندرية التعلم اإللكتروني من جامعة سنجور دورة ـ13
  
  

  سادسا ـ محاضرات عامة @
ـ عرض كتاب "أطلس القـرآن الكـريم"، تليفزيـون اإلسـكندرية، القنـاة الخامسـة،       1

15/12/2008.  
بوي"، تليفزيون اإلسكندرية، القناة الخامسـة، الثالثـاء   ـ عرض كتاب "أطلس الحديث الن2

11/8/2009.  
  مـ 9/6/2010ـ محاضرة "التخطيط العمراني"، مركز إعالم كفر الدوار، 3
   22/12/2010ـ محاضرة "حماية البيئة المحلية من التلوث"، مركز إعالم كفر الدوار، 4
ربيـة الرياضـية بنـين، جامعـة     كليـة الت "، التربية الرياضية في اإلسـالم ـ محاضرة "4

   2010اإلسكندرية، 



 29من  26صفحة                كتور عبد العظيم أمحد عبد العظيم          الد ذستالألالسرية الذاتية 
 

ـ محاضرة "األساليب التربوية بين األمس والغد "، مدرسة الراهبـات الفرانسيسـكانيات   5
  مـ 31/3/2011بدمنهور، 

ـ محاضرة "الدور التربوي لألسـرة فـي عصـر المعلوماتيـة"، مدرسـة الراهبـات       6
  مـ 11/4/2011الفرانسيسكانيات بدمنهور، 

  مـ  22/4/2011يناير"، كلية اآلداب بدمنهور،  25اضرة "مصر بعد ثورة ـ مح7
مركز اإلبداع التابع لوزارة الثقافة بدمنهور، "، منحة أم محنة؟ –محاضرة "سكان مصر  -8

12/11/2014  
، تليفزيون اإلسكندرية، القنـاة  تسجيل حلقة عن العمل التطوعي في برنامج "وتعاونوا" ـ 9

  ، وموقعا على شبكة اليوتيوب14/10/2016في الخامسة، 
https://www.google.com.eg/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&c

ad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjAhrHmj4HTAhXKVhoKHc2WDTgQtw
IIGDAA&url=https3%A2%F2%Fwww.youtube.com2%Fwatch3%Fv3%D
kie1xnKfwYE&usg=AFQjCNHIF34f0lwlSpuyest4Ol--
L6bkag&sig2=jpCZ1GUdBkWO_BStfxDlKQ&bvm=bv.151426398,d.d2s 

، تليفزيون اإلسكندرية، القناة الخامسة، تسجيل حلقة عن التسول في برنامج "وتعاونوا" ـ 10
  ، وموقعا على شبكة اليوتيوب14/10/2016في 

https://www.youtube.com/watch?v=5yW8yJ_LlgM&t=573s 
، تليفزيـون اإلسـكندرية، القنـاة    تسجيل حلقة عن الشائعات في برنامج "وتعـاونوا"  ـ 11

  ، وموقعا على شبكة اليوتيوب14/10/2016في الخامسة، 
https://www.youtube.com/watch?v=AMpV5_xp7KM&t=355s 

ندوة (المخاطر والعواقب الخفية السـتخدام مواقـع التواصـل االجتمـاعي)، كليـة      ـ 12
 .29/9/2018التمريض، جامعة دمنهور في 

  
  الخبرة التدريسيةسابعا ـ @ 

  :لطالب الليسانس التى قام بتدريسها المواد) 1(
جغرافية العالم الجديد ـ جغرافيـة   جغرافية أوربا ـ  افية أفريقيا ـ جغرافية آسيا ـ  جغرـ 

جغرافيـة العمـران ـ جغرافيـة     جغرافية السكان ـ الجغرافية البشرية ـ   أوراسيا ـ  
جغرافية العالم العربي ـ التخطـيط   الخرائط  ـ  ساقط ـ مبادئ الخرائط  ـ م سياحة  ال

ـ جغرافية البحار والمحيطات ـ الجغرافية التاريخية ـ     ـ الجغرافية السياسيةاإلقليمي  
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جغرافية مصر  ـ جغرافية شبه الجزيرة العربية ـ الكشوف الجغرافيـة ـ جغرافيـة       
   .ـ إقليم خاص النقل

  لطالب الدراسات العليا: ) المواد التى قام بتدريسها2(
مبـادئ التخطـيط    ـ  نظم المعلومات الجغرافيـة ـ   مناهج بحث في الجغرافيا البشريةـ 

 علـم السـكان.  التوزيعات المكانيـة ـ   ـ قاعة بحث في الجغرافيا البشرية   – والتنمية
مشكالت في الجغرافيا  -لبالد اليونان والرومان. التوزيعات المكانية الجغرافية التاريخية

  السياسية.
  نتدابات:) اال3(  

  2006/2007معى ـ كلية التربية بالعريش "جامعة قناة السويس"، للعام الجا
  )2009ـ 2003( الفترةـ كلية التربية بدمنهور خالل 

  ..2009/2010للعام الجامعى "جامعة اإلسكندرية"، ـ كلية التربية بمطروح 
  ..2010/2011ـ كلية التربية بتفهنا األشراف، جامعة األزهر، للعام الجامعى 

  مان الجودةض@ ثامنا ـ مشروعات 
 6/6/2009ط االستراتيجي" بكلية اآلداب بدمنهور منذ "التخطي فريق معيارـ رئيس 

  2/1/2010ـ رئيس مكتب شؤون الخريجين منذ 
  التحليل البيئي"عرض نتائج ـ ورشة عمل بعنوان "

ـ المشاركة في ندوة التقويم الذاتي للكلية فـي ضـوء معـايير الجـودة واالعتمـاد فـي       
23/5/2009  

  9/6/2009في مؤسسات التعليم العالي، في  ـ المشاركة في ندوة التخطيط االستراتيجي
  21/3/2010ـ المشاركة في ندوة ميثاق الشرف األخالقي، في 

  17/8/2009ـ المشاركة في ورشة توصيف البرامج والمقررات الدراسية، في 
  20/7/2009ـ المشاركة في ورشة المعايير األكاديمية لقطاع كلية اآلداب، في 

  1/9/2009لجودة الشاملة، في ـ المشاركة في ورشة إدارة ا
  20/3/2010ـ المشاركة في ورشة مراجعة توصيف البرامج والمقررات الدراسية، في 

  20/4/2010ـ المشاركة في ورشة إعداد ملف المقرر وجودة العملية التعليمية، في 
  28/4/2010، في عرض نتائج التحليل البيئيـ المشاركة في ورشة 
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  18/5/2010، في سات التعليمية في ظل ثقافة الجودة الشاملةالمؤسـ المشاركة في ورشة 
  1/6/2010ـ المشاركة في ورشة االستبيان، في 

)، 2015/9001(إدارة تحليل المخاطر طبقا للمواصفة الدولية أيزو  ـ المشاركة في ورشة
  27/9/2018في 

  
  والمساحة @ تاسعا ـ برامج نظم المعلومات الجغرافية

، األكاديمية العربية للتكنولوجيا والنقـل البحـري     |REMOTE SENSINGدورة -
  ).3/6/2010 -8/8/2010( باإلسكندرية .

، األكاديمية العربية للتكنولوجيا والنقـل البحـري     ||REMOTE SENSINGدورة -
  ).9/7/2012 -23/4/2012( باإلسكندرية .

اديميـة  ، األك Basic Concepts of GIS using Arc View Approachدورة  -
  العربية للتكنولوجيا والنقل البحري باإلسكندرية .

  ، األكاديمية العربية للتكنولوجيا والنقل البحري باإلسكندرية . Arc Mapدورة  -

، األكاديمية العربية للتكنولوجيا والنقل Autodesk Map Approach to GISدورة  -
  البحري باإلسكندرية .

ديميـة العربيـة للتكنولوجيــا والنقـل البحــري    ، األكاAdvanced in GISدورة  -
  باإلسكندرية

، شركة سيرفيينج سيسـتمز   Sokkia Total Station CXدورة في استخدام جهاز  -
  .2014لألجهزة المساحية، اإلسكندرية، أكتوبر 

، األكاديمية العربيـة للتكنولوجيـا   Arc GIS & Geo Database Conceptدورة  -
 درية.والنقل البحري باإلسكن

، األكاديمية العربية للتكنولوجيا والنقل البحري MapInfo Approach to GISدورة  -
  باإلسكندرية.
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