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المؤهالت العلمية *
.ليسانس آداب _جامعة عين شمس – عام  1985م -
ماجستير اآلداب –فى الجغرافيا -تخصص جغرافيا اقتصادية-كلية األداب –جامعة المنوفية1993-م -
بتقدير عام جيد جدا – فى موضوع"التركيب المحصولى فى محاقظة المنوفية-دراسة فى الجغرافية
 .الزراعية
جامعة المنوفية
دكتوراه فى اآلداب-تخصص جغرافيا اقتصادية-كلية األداب –
2001م بتقدير " مرتبة الشرف األولى ،فى موضوع " الصناعة في محافظة
 ".البحيرة –دراسة في جغرافية الصناعة
.استاذ مساعد( 2011-مجموعة ابحاث تم الترقية فيها و عددها سبعة ابحاث)-

التدرج الوظيفي *

 .معيده بقسم الجغرافيا  -كلية اآلداب  -جامعة المنوفيه -عام - 1987
.مدرس مساعد بقسم الجغرافيا بكلية اآلداب  -جامعة المنوفية  -عام  1993م -
.مدرس بقسم الجغرافيا  -كلية اآلداب  -جامعة المنوفية عام  2001م -
.استاذ مساعد بقسم الجغرافيا – كلية األداب – جامعة المنوفية عام  2012م -

بيان تفصيلى لألنشطة العلمية و العملية داخل الجامعة
الخبرات التدريسية*

*

 .تدريس المواد التالية بكليات اآلداب  ،والتربية و تربية السادات – جامعة المنوفية -
جغرافية الصناعة ،جغرافية الزراعة ،الجغرافيا االقتصادية  ،جغرافية التعدين والطاقة  ،الجغرافيا ) -
 تدريساإلقليمية  ،جغرافية الخدمات  ،الجغرافيا العامة  ،الجغرافيا التاريخية .
 .المواد التالية بالتعليم المفتوح بجامعة المنوفية (الموارد األقتصادية-جغرافية الصناعة )
.تدريس مادة(استخدام األرض) لمرحلة الدبلوم بجامعة المنوفية -
الخبرات التدريسية خارج جامعة المنوفية*
 ..تدريس المواد التالية بكلية الدراسات و العلوم األنسانية بجامعة الملك عبد العزيز بجدة السعودية -

الجغرافية االقتصادية –جغرافية المملكة ،الجغرافيا البشرية ،تطور الفكر الجغرافي  ،جغرافية الصناعة ) ،
( مشروع تخرج

 :اإلشراف على الرسائل العلمية والجامعية *التنمية السياحية في محافظة اإلسماعيلية "دراسة في جغرافية السياحة" رسالة ماجستير للطالبة1- " /
عال حمدى محمود الشرقاوى المعيدة بالقسم تحت إشراف -:أ.د/فايز غراب والدكتورة/أماني المنشاوى ،تم
 .تسجيلها عام 2007م وحتى األن
المردود البيئي للنشاط الصناعي في إقليم العامرية –دراسة في جغرافية البيئة –رسالة ماجستير2- " -
 .للطالبة  /والء عبد هللا أحمد على .-تم تسجيلها عام  2007وحتى األن

 :االجتماعات وورش العمل *المشاركة في جميع رحالت الدراسة الميدانية السنوية التي ينظمها قسم الجغرافيا بكلية اآلداب جامعة -
 .المنوفية
ً
 .المشاركة في جميع السمينارات التي تعقد أسبوعيا بقسم الجغرافيا –بكلية اآلداب –جامعة المنوفية -

 :المؤتمرات والندوات *المشاركة بالحضور والمناقشة في المؤتمر الخامس لتنمية الريف المصري  29-27سبتمبر  2005م -
 .بكلية الهندسة  ،جامعة المنوفية  ،مصر
المشاركة بالحضور والمناقشة في ندوة "المياه وآفاق التنمية في المنطقة العربية" –بكلية اآلداب – -
 .جامعة المنوفية 31أكتوبر 2007م
المشاركة بالحضور في مؤتمر المواطنة ومستقبل مصر  27-25نوفمبر 2007م-بكلية اآلداب –جامعة -
 .المنوفية
 .المساهمة فى اعمال اللجان داخل الكلية *
.المشاركة في جميع أعمال االمتحانات (كنترول ومراقبة ) بكلية اآلداب – جامعة المنوفية حتى األن -
.المشاركة في عضوية لجنة العالقات الثقافية فى الفترة من 2006-2005م2007-2006،م -
*الدورات -
المشاركة فى عضوية مجلس القسم فى الدورات المحددة للعضو .
الحصول على دورة اعدادالعلمية-.
*اجتياز دورات تنمية قدرات اعضاء هيئة
المعلم من جامعة المنوفية / /
.التدريس فى البرامج التاليةمشروعات البحوث -النشر العلمى فى الفترة من 11/1/2009م 13/1/2009:م
 .التنافسية المحلية و العالمية فى الفترة من 18/1/2009م 20/1/2009 :م
ادارةالفريق البحثى فى الفترة من 25/1/2009م27/1/2009:م.
–
–نظم االمتحانات و تقويم الطالب فى الفترة من 3/2009 /15م3/2009 /17:م.
–مهارات االتصال
تنظيم المؤتمرات العلمية فى الفترة من 17/5/2009م19/5/2009:م.
.فى أنماط التعليم المختلفة فى الفترة من 14/6/2009م16/6/2009:م

:-األبحاث العلمية *

األبعاد السوسيو جغرافية لرحلة العمل اليومية – دراسة تطبيقية على مصانع شركة العربي للصناعات 1-
الهندسية بمحافظة المنوفية  ،مركز الخدمة لالستشارات البحثية – كلية اآلداب  .مايو –  2005م .
(.اساسى)
منطقة مبارك الصناعية  /قويسنا – دراسة في جغرافية الصناعة –مجلة بحوث كلية اآلداب –جامعة 2-
.المنوفية العدد التاسع والستون –إبريل  2007م( .اساسى)
صناعة حفظ تجفيف الخضر والفاكهة بمركز قويسنا –محافظة المنوفية – دراسة في الجغرافيا 3-
االقتصادية –مجلة بحوث كلية اآلداب –جامعة المنوفية –العدد
 (.اساسى)
توزيع واستهالك الطاقة الكهربائية في محافظة المنوفية –دراسة في جغرافية الطاقة – الجمعية 4-
.الجغرافية المصرية – المجلة الجغرافية العربية عام 2010م ( .اساسى)

.الخصخصة و تأثيرها االقتصادى على الصناعة 5-
.الزراعة العضوية تحليل جغرافى 6-
.صناعة النسيج فى كفر هالل دراسة فى جغرافية الصناعة 7-

