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 الشهادات  
 Postdoctoral H H Humphrey Fellowshipهمفور  هواورد هيووبرت  زمالوةم: اتموام برنوامج 2000* يونيوو 
 فوي موووو   ، لمدة عام الواليات المتحدة االمريكيةين مصر وثقافي بالعلمي والتبادل في إطار ال والمهنيكاديمى  لألداء اال

Enhancement of the spatial awareness towards regional development projects using 
cartographic models  ، معهد و. روتجرز جامعةببالوستن للتخطيط العمراني واالدارة المحلية إدوارد كلية  منوذلك

 جامعة كاليفورنيا لوس أنجلوس. -العمراني  وقسم التخطيط ،  جامعة كولورادو -  بولدرفي القتصاد  ا
شررراأ د د في رري ميرريل ي  إ، جامعوة المنوفيوة -م: دكتوراه بمرتبة الشرف األولى، قسم الجغرافيا كليوة اددا 1996* يونيوووو  

  وموضوعها األسبقالم لية  االدارة  ود د م مود الشريف وزير األسبق صب ي عبد ال كيم رئيس مجلس الشوري د داللجنة: وعضوية 
 التنمية العمرانية الرأسية للقرية المصرية  كمرحلة انتقالية فى إستراتيجية التخطيط اإلقليمى،  

 . لى محافظة  المنوفيةدراسة كارتوجرافية تطبيقية ع
رئرريس    ائرر إشررراأ د د في رري ديررو عيا ررة  م: ماجستير جغرافيا بتقدير ممتاز، كلية اددا  جامعة اإلسوكندرية،  1992*أغسطس

رئرريس قسررم  د د مررد ج جررايراألسرربق  وجامعررة االسرركندرية  بوكيررك كليررة االداوعضوية د د خمرريس الكوكررة  األسبق  جامعة االسكندرية  

  موضوعه:واألسبق   عة إلمنياجام -الجغرافيا
 مدينة الدوحة دراسة فى جغرافية المدن.

 جامعة اإلسكندرية. –م: تمهيد  الماجستير، من قسم الجغرافيا، كلية اددا   1979* مايو  

 جامعة اإلسكندرية.  –شعبة الخرائط والمساحة. كلية اددا     -م: ليسانس آدا  قسم الجغرافيا1976* مايوووو  

 -:يفيالوظالتدرج 
، ومن  بقسم الجغرافيا بكلية اددا  جامعة المنوفية الخرائط ادلية ونظم المعلومات الجغرافية حتى تاريخه: أستاذ   2013 *

 ذات القسم. باستاذ مساعد    2006
 . 2007متضمنة اجازة ادارية من  جامعة الملك عبد العزيزوجامعة الملك خالد إلى   2001إعارة من سنة  *
 

البنك الدولي  بالقطا  الحضري ب بإدارة المعرفة  (month affiliation 6) العمرانيةالتنمية   استشاري : م2000 -1999 *
قسم نظم المعلومات الجغرافية  بو، Knowledge Management, Urban Division, World Bank واشنطنب
   .NJ Dept. of Environmental Protection نيوجرز والية بالبيئة  وزارةب
 قسم الجغرافيا بكلية اددا  جامعة  المنوفية. - - عمران  ةجغرافي -جغرافية  آلية ونظم معلومات خرائط   مدرس : م1996*
 جمهورية مصر العربية. بكلية اددا  جامعة المنوفية.الخرائط   مدرس مساعد : م1993*
الطبوغرافية ونظم   ةحاالمس  في  Dar Al Handasah Consultantsدار الهندسة لإلستشارات الفنية  مع    استشاري*  

 : في البلدان التالية والنقل الصناعية  و  العمرانيةمشروعات التنمية   في االسناد المكاني والخرائط
 Qatar Area الشوووار  وتوورقيم العقووارات تسووميةو السووناد المنوواط  بمشووروعات وزارة الشوو ون  :قطوورم: دولووة 1987 -

Referencing System ،العيديوود( ،الووديحيل ، معسووكر الشوومالإنشوواء وزارة الوودفا  )سووالا المهندسووين بوو ب المساحة العسكرية ،

مووع شووركة الجديوود  مطووار الدوحووة  ميناء الدوحووة وردم موودرج  قناة الغاطس بتعمي   مشرو   المساحة البحرية ومساحة الكميات بو

Great Lakes Deriding, USA.   
بالتعاون مووع   وزارة األشغالبالجبلية  الريفية  الطرق  مشروعات  االنشائية بالمساحة الطبوغرفية و،  يةاليمن  الجمهوريةم:  1984  -

 .IRC  ، والشركة الهندية للطرقالكورية Sam Whanشركة  

واليووة وسووكك الحديديووة  والحضرية بوالية سوووكوتو،  الريفيةمشروعات الطرق  المساحة االروية والجوية بنيجيريا:     م:1981  -
 و ،Hunting UK، Henry Boot اتمووع شوورك مشروعات إنشاء جامعة سوووكوتو،  أبوجا،ة مشرو  العاصمة الجديدوزاريا، 

Bi Water Shalaber ،وTailor Woodrow ،و Sinrapte & Breece ،وStephen Group. ،وCooprs 

Colon  ،وMarodeny. 
لفوسوفات بالسوباعية النصور لشوركة  منواجم  مشوروعات  ب  المسواا الجيولوجيوة    وزارة البترول والتعدين بمصور،:  م 1978*  

ومشورو  معمول بتورول  ،االسوكندريةشوركة  تكريور البتورول بمعامول  مشوروعات  المساحة االنشوائية والمعوايرة ب، ووأسوان
، Petro-jet، Chiyoda for Chemical Construction :امريكية ويابانيوة ومصورية هوي شركاتأسيوط بالتعاون مع 

 .Bechtel International Incorporatedو

 . مصر - الجيش الثاني الميداني، العسكرية المساحة  التجنيد فيم:  1979 *

   يسم هللا الر من الر يم
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 : المحكمة المنشورةالبحوث 
مؤتمم التمممةؤواللتاؤ فيا ؤ ا، لحي الرويسات الشعبي فوي شورم الشوي   الخصائص الجغرافية والصورة الذهنية .1

 .م2016ديسمبر  15 - 13جفمعوالالزه التعفتمالإلاالم .ا

موو تمر كليووة اددا م جامعووة ، "دراسووة نقديووة تحليليووة"، سوونوات 9الووى  5يووة للطفوول موون الوسووائل الكارتوجراف .2
 .م2016نوفمبر  8 – 6. أزمة العلوم االنسانية في ظل عالم متغير، الدولي األول –المنوفية الخامس 

 ؤف ملج لمااأطلؤ  خؤالل مؤيا ةمفة ا25ثل ةا قبل لتعفتم لعللصم هٍ ة لتقفا بةي لتحض ةو لتعالقفت ماملى مقةةم .3
مؤف  اا24-22لتمتمم التدلت التثفمياتلبةئواللتمممةؤوا ؤ التؤلطيالتع بؤ ماجفمعؤوالاؤةلطاماا.لتمففعل امفةلل  بةم 

 م.2016

.امؤتمم ام  ؤزالتبحؤل ا1:50000تلحفتالألطل التطبلغ ل  ااا  ااةمفءاميامفءاالأللتمحلةلالتجغ ل  اتدالتواا .4
 م.ا2015ال ملب امعوالتممل ةو.لتجغ ل ةواللت ف ملج ل ةوا  ا لةوالالدلباجفا

، دراسة حالة لطال  كليتي اددا  والبحري  القبلي  الوجهين  شبا   من  عينتين  لمصر عند  المدركة  الخريطة  تقييم .5

. الم تمر الجغرافي الدولي األول: حوول اتجاهوات التنميوة المسوتدامة فوي الووطن العربوي بجامعتي أسيوط والمنوفية

 . م، جامعة حلوان2015ابريل  29-27، االثنين وآفاق المستقبل
لعينوة مون طوال  البكوالوريوس بجامعوة حالوة  )دراسوة  ،  المكاني لمشوروعات التنميوة فوي مصور  اإلدراك  خريطة .6

 6-4المنوفية، "هوية مصر: المنطل  نحو التنمية المستدامة"،     ج  -، الم تمر العلمي الرابع لكلية االدا المنوفية(  
 م.2014نوفمبر 

، دراسوة حالوة لمنشوأة أبوو تخدام نظم المعلومات الجغرافيوةسبا   محالت العمرانية على الجزر الرمليةخصائص ال  .7
 ، الجمعية الجغرافية المصرية.م2014، لسنة 72العدد  ،سلسلة بحوث جغرافية، ذكري بمحافظة المنوفية

8. Abha Town, KSA, A study in social area analysis. Geographic Research Series, 

No. 66, year 2013. The Egyptian Geographical Society. 

سلسولة بحووث جغرافيوة، . مدينة شبين الكوومب العزبة الغربيةشياخة  وخيارات التنمية فيالحضري  مالمح الفقر   .9
 م، الجمعية الجغرافية المصرية.2013، لسنة 65العدد 

باسوتخدام نظوم المعلوموات   إقليم شمال الصعيدباألساسية    العالقات التفاعلية بين الحجم والنمو السكاني والبنيات .10

 م.2012، يوليو 23، السنة 90. مجلة بحوث كلية اددا  جامعة المنوفية. العدد الجغرافية
، العودد بحووث جغرافيوة  سلسولةعسوير وجيوزان.    منطقتويفي  التحليل الجغرافى لداللة أسماء المحالت العمرانية   .11

 .لجغرافية المصريةم، الجمعية ا 2009، لسنة 28

12. The Geographic Analysis of Sadat Town Cognitive Map. Bulletin of the Faculty of 

Arts, Alexandria University, Issue 56, Year 2006.   
جامعووة  -خصووائص المهوواجرين وتكوويفهم فووى مدينووة السووادات، مجلووة مركووز البحوووث الجغرافيووة والكارتوجرافيووة .13

 م العدد التاسع.2005السادات،  المنوفية بمدينة
مجلة مركز البحوث الجغرافية والكارتوجرافيوة جامعوة   -مدينة شبين الكومبالمائية    جبهةال بعض مالمح عيمران    .14

 م العدد الثامن. 2005المنوفية بمدينة السادات، 

 مون لجنوة الجغرافيوا   نظم المعلومات الجغرافية وتطبيقاتها العالمية فى جغرافيوة العموران، بحور مرجعوى  ميحكوم .15

 م.2004 لترقية االساتذة واالساتذة المساعدين، الناشر منشأة المعارف باإلسكندرية،

16. Trends and policy issues concerning urban transition in rural settlements in Nile 

Delta, Middle East Research Journal, Ain Shams University, Fall 14 March 2004  

عوين جامعوة    ،م2002،  11ددعوال   . مجلة بحوث الشورق األوسوط،كارتوجرافيةخرائط السياحة األمريكية، دراسة   .17
 شمس.

18. La Cartographie au Service du Developpment de la culture Spatiale, Lettre 

d`information de l`observatoire urban du Caire Contemporian, # 49, 1999.  
، جامعوة المنوفيوة  -م  1999  التنمية العمرانية للقرية المنوفية.  الم تمر الثانى للريوف المصور  إبريولمشكالت   .19

 .، مطابع جامعة المنوفيةشبين الكوم
خريطة ودليل عربى وأجنبى.  مجلة الجغرافيا  48خرائط وأدلة السياحة والسفر. دراسة لعينة موجهة م لفة من  .20

 .13م، العدد1998المنوفية،  والتنمية.  كلية اددا ، جامعة

األطالس اإللكترونية بالوسائط المتعددة واألطالس المطبوعة ودورها فى نشر المعرفة الجغرافية. مجلة الجغرافيا  .21
 .12م، العدد 1998كلية اددا ، جامعة المنوفية،  –والتنمية 
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لمصور . المو تمر البيئوى الثوامن لجامعوة تنمية الثقافة المكانية بالوسائل الكارتوجرافية لتحقي  األمن المعرفى ا  .22

 مطابع جامعة المنوفية.الناشر م، 1998المنوفية, القاهرة، يونيو 
، جامعوة م1997القواهرة، ديسومبر   -اتحواد الجامعوات العربيوة  -للقرية المصورية، ورشوة عمول     العمرانيألحيز   .23

 .القاهرة
الرابوع للجمعيوة المصورية لونظم المعلوموات   العلميمر  للخريطة. الم ت  البيانيالتمثيل    في  ادلياستخدام الحاسب   .24

 م.1996القاهرة الناشر دار الفكر ، وتكنولوجيا الحاسبات، 

 :والدراسات التي شارك فيها المشروعات البحثية 
مشوروعات تحودير الخريطوة الطبوغرافيوة السوعودية، والتحسوين العمرانوي لجودة، وحصور وتوقيوع منافوذ   شارك في .1

 م.2014-2012في جدة، وذلك في جامعة الملك عبد العزيز    الخدمات الطبية
 .م2007مواصفات تصميم خرائط السياحة السعودية، الهيئة العليا للسياحة، الرياض    ووعفى   اشترك .2
 م2004   ترقيم خرائط دولة قطر الطبوغرافيةالمعد لعطاء   الفنيالتوصيف  ووع  فى اشترك   .3
4. Changes in land use and cover in Northern New Jersey    خورائط االمتودادفوى رسوم اشوترك 
-, وكالوة حمايوة البيئوة ، وحدة نظوم المعلوموات الجغرافيوةشمال نيوجرز  لمدن  Urban Sprawl maps عمرانيال

 م.2000،ترنتون، الواليات المتحدة
والمركوز   ،وتنميوة القريوةجهواز بنواء  االشوتراك بوين:    بالمنوفيوة،الريفية    العمرانية  لتنميةشروق لمشرو   باحر في   .5

 .م1999 و  1996  وجامعة المنوفية، الفترة بين  ،القومى للبحوث
 : يمثلها )د دتلوف موولر مواهن( ومووووعهمشترك بين جامعة المنوفية وجامعة بون بألمانيا مشرو  ميداني  باحر ب  .6

 ;German Egyptian Research Seminar محافظوة الغربيوة قرية سبرباي التركيب العمراني لوالتحوالت االجتماعية 

Siberbay, Gharbiya, Egypt. Reheinische Friedrich Wilhelms. Geographische Institute. Bonn, 1999.  
 م.  1998اشترك في إعداد مقترا معهد بحوث البيئة الصحراوية بمدينة السادات، استراتيجية جامعة المنوفية   .7
 م .1999لهجرة للمدن الجديدة، المجلس القومى للسكان، بمصرا  عنالشبا    عزوففى بحر ظاهرة اشترك   .8
سانت كاترين, مدينة  ل  مقترحة الستخدام األرضخريطة  رسم  و  ،رفع خريطة الووع الراهنشارك كباحر في مشرو    .9

 . م1994  ، كلية االدا  وديوان المحافظةجنو  سيناء
 .م1993  المنوفية وجامعة  التعميرلصالح جهاز   ،1ريرالتقبمدينة السادات،    المنوفية   جامعةدراسة جدو  إقامة فر .10
وتنفيوذ مشوروعات وخورائط الشووار  للدوحوة،  للمنواط ، A to Zأطلس لقطر، ودليل  إشترك في رسم خرائط السياحة .11

ومشوروعات الطورق والشووار  والبنيوة التحتيوة والسوكك الحديديوة والحورم   ،المطار والميناء ومعسكرات الجيش القطوري
 م.1993  -1978 بنيجيريا، ومشروعات الطرق باليمن، ومشروعات البترول والتعدين بجمهورية مصر العربية  الجامعي  

 الكتب المنشورة:
 .م2016منشأة المعارف باإلسكندرية،    -بحوث في جغرافية العمران   ▪
▪ Geographical Texts in English   ،  م2016دار الوثائ  للطباعة والنشر والتوزيع بشبين الكوم. 
 .م2016دار الوثائ  للطباعة والنشر والتوزيع بشبين الكوم  للمبتدئين،   Arc GISمانيوال استخدام برنامج   ▪
 .  م2007 2ط  نظم المعلومات الجغرافية، منشأة المعارف باإلسكندرية،تطبيقات  بالدراسات العمرانية المعاصرة   ▪
 .م2000والنشر والتوزيع، شبين الكوم،    قراءات فى البحر والتحليل الكارتوجرافى، دار الوثائ  للطباعة ▪
 ، دار الوثوائ وزارة األشوغال  -المصورية  المسواحة  هيئوة  -الخرائط، باإلشتراك مع سلو  بكيور  وإنتاجتصميم  مقدمة في   ▪

 م.1998،  للطباعة والنشر والتوزيع بشبين الكوم  
 .م1997والنشر والتوزيع بشبين الكوم   ، دار الوثائ  للطباعةالورقية وااللكترونية  الملح  فى عرض وتحليل األطالس ▪
 اإللكترونيوةهندسوة الكليوة ب: حسن أبو غابوة مع ، باإلشتراك Microsoftالحاسب ودليل المستخدم فى برامج  فيمقدمة  ▪

 م.1996جامعة المنوفية، مركز معالجة الوثائ ، شبين الكوم،    -والمكتبات  المعلومات قسم  لطفيأسامة  و،  بمنوف

 عليها: تشرفأالتى  الرسائل العلمية
مشرف حاليا على رسالة الماجستير للطالبة إيثار عبد القوي الشال وموووعها: خوورائط المكفوووفين اللمسووية وااللكترونيووة  .1

 م.2016على منطقتين بمديني شبين الكوم والقاهرة،  بتقنيات الجيوماتكس دراسة كارتوجرافية تطبيقية  
احمد ابو شاد  ، ومووو  الرسووالة تخفيووف االحمووال السووكانية لقريووة كفوور   مشارك على رسالة الماجستير للطالبمشرف   .2

 م.2015كلية االدا  جامعة المنوفية ديما بكفر الزيات.  
لقريووة  السووعة االسووتيعابيةتخطوويط  لطالب نصرسعد الحشووا، ، ومووووو  الرسووالةلمشارك على رسالة الماجستير مشرف   .3

 م.2015االدا  جامعة المنوفية  التسجيل كلية ساقية ابو شعرة بمركز اشمون.
المراف  الخدمية، دراسة حالة مخطط الحرمين في جدة، الطالبة ند  كفاية  ماجستير، اإلمتداد الرأسي للمباني وتأثيره على   .4

 .م2014  ، جدةالعينِزي، جامعة الملك عبد العزيز
 .م2014  جدة،د العزيز،  ماجستير، خصائص الخصوبة في جدة، الطالبة سعيدة الرفاعي،  جامعة الملك عب .5
  . م2014 ماجستير، الوسائط الكارتوجرافية لرياض األطفال في جده، الطالبة سهام السلمي، جامعة الملك عبد العزيز، .6
، الطالبووة: واالستشووعار موون بعوود دكتوراه، استقراء وتحليل النمو العمرانى لمدينة أبهووا بتطبيوو  نظووم المعلومووات الجغرافيووة .7

  م.2012  نوقشت  ،بأبها  عة الملك خالدسلمى الغرابى، جام
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دراسة كارتوجرافية، الطالبة: هنوود المحيميوول، جامعووة األميوورة نووورة بنووت عبوود   -خرائط وأدلة السياحة السعودية    دكتوراه، .8
 .م2011  ،بالرياض الرحمن

 .م2010ك خالد،  فاطمة الشهر ، جامعة الملالطالبة  دراسة كارتوجرافية،   -سعودية الب التعليمياألطلس   :ماجستير .9
ماجستير، أطلس األمراض المتوطنة بمنطقة جيزان، دراسة جغرافية كارتوجرافية، الطالبة: جواهر البشر ، جامعة الملووك  .10

   م.2009  ،بأبها  خالد
ماجستير، الخدمات الصحية فى عسير، دراسة بتطبي  نظم المعلومات الجغرافية، الطالبة: حليمووة عسووير ، جامعووة الملووك  .11

 .م2008  ،هابأب  خالد

 الرسائل العلمية التى شارك فى تحكيمها :
نووة دمنهووور ، دراسووة فووي جغرافيووة ، الباحر أشرف محمد، مديم 2016،  رسالة ماجستير، كلية اددا  جامعة االسكندرية .1

 ، بأشراف أد. فريد فتحي.بتطبي  نظم المعلومات الجغرافية المدن

م، الباحر عطية سليم، الجغرافيا السياسووية 2016، جامعة قناة السويس،  رسالة ماجستير، كلية االدا  والعلوم االنسانية .2

 للحوض الشرقي للبحر المتوسط، بإشراف أد فتحي مصلحي، وأد محمد رشاد.

م بإشراف أد فتحووي مصوويلحى بعنوووان: خريطووة 2016الدكتور محمد فرج     -كلية االدا  جامعة المنوفية  -رسالة دكتوراة .3

 العربية دراسة في الجغرافيا الصحية.الوفيات في جمهورية مصر  

م، بإشووراف أد أحموود عبوود السووالم بعنوووان: 2016الباحر محموود السوويد،     -كلية االدا  جامعة المنوفية  -رسالة ماجستير   .4

 التخلص من النفايات المنزلية دراسة بتطبي  نظم المعلومات الجغرافية.

بإشراف أد فتحووي مصوويلحى: تغيوور الكثافووة   ،م 2015  ،جامعة المنوفيةكلية االدا   رسالة الدكتوراة للدكتورة أمانى اإلمام   .5

 دراسة تطبيقية باستخدام نظم المعلومات الجغرافية.  -السكانية وانعكاساتها على التنمية الحضرية في حواور اقليم الدلتا

بإشراف أد فتحي مصيلحى   ،م 2014كلية االدا  جامعة المنوفية    ،رسالة الدكتوراة للدكتور عبد الحميد محمد عبد الحميد .6

 بعنوان: عشوائيات استخدام اسطح األبنية المنطقة المركزية بالقاهرة..

، الطالب: محموود األخير قرن ربعال في الريفية  الحضرية الهوامش إلى القاهرة محافظة من السكانية ماجستير، الهجرات .7

 م.2014  لطفي زكي، كلية االدا  جامعة المنوفية، إشراف أ.د فتحي مصيلحي،

   م.2014، إشراف أد صالا عبد الجابر عيسى،  ..:  الدكتورليبيا،  الهوامش الحضرية لمدينة طرابلس،    دكتوراه، .8

ماجستير: الخدمات الترويحية داخل مراكز التسوق المغلقة في مدينة جده وأثرها على السياحة والترويح، الطالبة رحمة  .9

 هو.1435المالكي، جامعة الملك عبد العزيز  

ماجستير، استخدام نظم المعلومات الجغرافية لدراسة التوسع العمرانووي لمدينووة المزاحميووة، الطالووب عبوود ، القحطوواني،  .10

 هو.1435جامعة الملك عبد العزيز  

، الطالبووة: نهووي باسووتخدام نظووم المعلومووات الجغرافيووة ةالحضووري المشووكالتمشكالت مدينة قليو ، دراسة في   ،ماجستير .11

 .م 2013كلية اددا  جامعة بنها،    اف  د. محمد صبري، و د. رمزي راشد، إشر  ،ذكي عشماوي

: عبوود الوودكتور، الغطوواء النبوواتي الطبيعووي والمووزرو  فووي منطقووة القوورة بوووللي بليبيووادكتوراه، أثر التوسع العمراني على  .12

 م 2013ا،  كلية اددا  جامعة بنهالرازق رجب الحاتمي، إشراف أ.د صابر الدسوقي ، و د. محمد صبري،  

 هو.1434فالتة، جامعة الملك عبد العزيز     نجالء ط:مكة المكرمة،  ب: توزيع مدارس البنات ومكاتب االشراف ماجستير .13

محمووود   الوودكتوردكتوراه، أطلس الموارد البيئية والتنمية بمحافظة جنو  سوويناء باسووتخدام نظووم المعلومووات الجغرافيووة.   .14

 م.  2012مارس  ،أ.د فتحى مصيلحي إشراففوز  فرج. كلية اددا  جامعة المنوفية.  

محمود فتحي محموود،  الدكتوردكتوراه، نهر النيل وأثره على البيئة الحضرية بمدينة ألمنيا، دراسة في جغرافية العمران،   .15

   م.2011أ د : فتحي محمد مصيلحى،   إشراف ية اددا  جامعة المنوفية،  كل

سوويد محموود سوويد، كليووة االدا  جامعووة   الوودكتوردراسووة فووى الجغرافيووا االجتماعيووة،    -دكتوراه، الفجوة النوعية فى مصوور .16

   م.2010أ د : فتحي محمد مصيلحى،   إشراف المنوفية،  

 هو.1431  جامعة الملك خالد،  ماجستير، استخدامات األراوى فى مدينة صامطة، الطالبة: مريم محمد هاد  مباركى، .17

 هو.1431اجستير، مدينة خميس مشيط، دراسة فى جغرافية المدن، الطالبة ريم الهاجري، جامعة الملك خالد،  م .18

 ،الطالبووة هويوودا العطوواسلتنميووة اإلقليميووة،  لماجستير، استراتيجية مراكز النمو بمنطقة جيزان ودورها فى البعد المكاني   .19

 هو.1429جامعة الملك خالد،  

 هو. 1429، الطالبة منى الحجيلى، جامعة الملك عبد العزيز،   والخريطة الذهنية لمدينة جدة ماجستير، اإلدراك المكانى .20

 هو. 1427  ،جامعة الملك عبد العزيز -اددا الخرائط السياحية لمدينة جدة، الطالبة: سامية الرفادة، كلية  ماجستير،   .21
 

 هاووووووووووتحكيمالبحوث والمشروعات البحثية التى شارك فى 

ات ، عون مسوتويم2012 -2009 -للمجلوة العربيوة لونظم المعلوموات الجغرافيوة  بحووث  نشورلفوى التحكويم لشارك   .1

   .، وغيرهابالصور الجوية  ياألرو الغطاءتصنيف  و،  بتطبي  االستشعار عن بعد  سيولللالمخاطر البيئية  

 هو.  1430ملك عبد العزيز  لمجلة كلية اددا  جامعة الفي األطالس اإللكترونية  ث وبحشارك فى التحكيم للنشر   .2
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صلى ،  "طري  هجرة الرسول على التاريخية األميال الحجرية عالمات  تحديد ورفع في  : بحوثشارك فى التحكيم   .3

 هو. 1433مجلة جامعة الملك خالد  وغيرها  ،برخي ال مدينة  التحسين العمراني لبيئة التسوق في في و، "عليه وسلم

، ، تصنيف البيانات المكانيوةالخرائط الطبوغرافية  وترقيم  لسياحة ، تحدير  في: خرائط اشارك في تحكيم مشاريع   .4

 هو.2014لعمادة البحر العلمي بجامعة الملك عبد العزيز  .. وغيرها،  انات التاريخيةياعد البوق

 يوتالكووجامعوة  الملك عبد العزيز  جامعة  والملك خالد    ةجامعلثا  والتحكيم للترقية لدرجة استاذ مساعد واستاذ بح .5

 .م2016-2013والموصل والخرطوم   وجامعة المستنصرية
 

 -:والرحالت العلمية حضرهاالم تمرات التي الندوات و
: أزمة العلوم االنسانية في ظل عالم م2016نوووفمبر  8 - 6 الدولي األول –لم تمر العلمي الخامس لكلية اددا  جامعة المنوفيةا .1

 "سنوات "دراسة نقدية تحليلية 9الى  5ة للطفل من  ببحر: الوسائل الكارتوجرافي  , شاركتمتغير
 م.2016االسكندرية،  جكلية االدا    -ندوة الجغرافيا واالتجاهات الحديثة، الوطن العربي مفترق طرق، قسم الجغرافيا .2
شووارك ببحوور عوون   م.2016مووارس    24-22الم تمر الدولي الثامن للبيئة والتنميووة فووي الوووطن العربووي، جامعووة اسوويوط ،   .3

 .التفاعلي يناير من خالل أطلس كارتوجرام بيتر تايلور 25تو  العالقة بين القاهرة وعواصم العالم إبان ثورة مس
 29-27، االثنووين  الم تمر الجغرافي الدولي األول: حول اتجاهات التنمية المستدامة فووي الوووطن العربووي وآفوواق المسووتقبل .4

 المدركة لمشروعات التنمية في مصر.  شارك ببحر عن الخريطةم، جامعة حلوان,  2015ابريل 
نوووفمبر  6-4جامعووة المنوفيووة، "هويووة مصوور: المنطلوو  نحووو التنميووة المسووتدامة"،   -الم تمر العلمي الرابع لكلية االدا  .5

 .عن الصورة الذهنية لطال  الجامعة بالوجهين القبلي والبحري  م. شارك ببحر2014
 م.2014سبتمبر   7-6ددا  جامعة االسكندرية بالشاطبي،  الم تمر الخامس عشر لقسم الجغرافيا بكلية ا .6
 .م   2013أبريل ،  4 – 1المدينة المنورة    –جامعة طيبة   –  الجغرافيا والتغيرات العالمية المعاصرةندوة  .7
 .م 2012نظم المعلومات الجغرافية التاريخية، جامعة أم القر ، جدة،  ورشة عمل في .8
 .م 2011لمملكة العربية السعودية، جامعة جازان،  الندوة العاشرة ألقسام الجغرافيا با .9

 م.2010اللقاء السنو  لجمعية الصداقة المصرية األمريكية، القاهرة،  .10
 م.2010و  -م 2001قسم الجغرافيا بجامعة اإلسكندرية بين عامي    -الندوة السنوية لالتجاهات الحديثة في الجغرافيا .11
 هو.1425وم السياحة والفندقة، شارك ببحر عن خرائط السياحة، أبها، ندوة السياحة والعولمة، كلية األمير سلطان لعل .12
 هو.1422أبها   -جامعة الملك خالد -ندوة التعليم فى عهد خادم الحرمين الشريفين .13
 هو. 1421أبها ، مارس    -جامعة الملك خالد -ندوة اإلعالم والسياحة الداخلية .14

 م.2000واشنطن مايو    - ASPRSالستشعار عن بعد اللقاء السنو  للجمعية األمريكية للتصوير الجو  وا .15
 م.2000واشنطن, يناير   -ورشة عمل الخريطة الرقمية الفيدرالية للواليات المتحدة .16
م، 2000سووان ديجووو, يونيووو  -معهوود بحوووث البيئووة  GISالم تمر الدولى السنو  العشوورون لوونظم المعلومووات الجغرافيووة   .17

 .Arc Voyagerتعامل مع الخرائط التفاعلية ببرنامج  شارك فى ور، عمل تدريب االطفال على ال
 م.1999فوكس وود، نوفمبر    -بشمال شرق الواليات المتحدة Arc infoالم تمر الرابع عشر لمستخدمى آرك إنفو  .18
 م.2000بطسبرج, إبريل   -AAGالم تمر السنو  للجمعية الجغرافية األمريكية   .19
 م.2000إبريل  -ولى بواشنطن، شارك ببحر التحضر فى دلتا النيلندوة العالقات الحضرية الريفية، البنك الد .20
 م.2000, مارس   UCLAلوس أنجلوس    -بجامعة كاليفورنيا  -ورشة عمل التخطيط الحضر  للمدن العمالقة .21
 م.2000ورشة عمل سياسات التمويل الدولى للدول النامية صندوق النقد الدولى، واشنطن, مارس  .22
 م.1998ديسمبر  -جمعية المصرية لنظم المعلومات وتكنولوجيا الحاسبات, القاهرة الم تمر العلمى السادس لل .23
 م.1998م تمر تسوي  الخدمات الجامعية المجلس األعلى للجامعات بالقاهرة مارس   .24

 م, لجنة اإلعداد، جامعة المنوفية، شارك فى معرض خرائط التنمية.1998الم تمر القومى الثالر للمرأة,مارس   .25
م، شارك ببحر عن دور الخريطة فووي 1997بيئى الثامن لجامعة المنوفية, ِعقد الطفل المصر , القاهرة ديسمبر الم تمر ال .26

 تنمية األمن المعرفي للشبا  الجامعي في مصر في الدلتا والصعيد.
 -ة الريفيووةشارك في حلقات النقا، بكل من جامعة المنوفية و ديوان عام محافظووة المنوفيووة ولجنووة الموورأة ووزارة التنميوو  .27

والجمعيات األهلية "لرعاية الطفولة والفتيات القاصرات" وور، عمل وم تمرات علمية بجامعة المنوفيووة فووى موووووعات 
 م.1999إلى   1994 منالتنمية الريفية والبيئة  

 .  م 2016-2014، والقاءات العلمية  م 1999م الى 1994من الم تمر السنو  لقسم الجغرافيا،  واألنشطة العلمية  شارك فى  .28
 م.2011م الى 2000اللقاءات العلمية لقسم الجغرافية بجامعة الملك خالد في الفترة من  .29
م. شارك ببحر تصميم وتنفيذ رموووز 1996الم تمر العلمى الرابع للجمعية المصرية لنظم المعلومات والحاسبات, القاهرة,   .30

 التمثيل البياني للخريطة بالحاسب الشخصي.
 م.1991الدوحة  -قطر -لمعلومات الجغرافية بالشرق األوسطالم تمر األول لنظم ا .31
وآخر الرحالت رحلووة للبحوور االحموور  المنوفيةجامعة كل الرحالت العلمية طوال فترة العمل في قسم الجغرافيا بكلية االدا  ب .32

   .م 2016م، ورحلة لجنو  سيناء  2015حتى واد  الجمال  
 كلية االدا  بجامعة الملك عبد العزيز.بالجغرافيا  كل الرحالت العلمية طوال فترة العمل في قسم   .33
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 -عضوية الجمعيات العلمية:
 الجمعية الجغرافية المصرية.  عضو *

   الجمعية المصرية لنظم المعلومات وتكنولوجيا الحاسبات.* عضو  
  جمعية أصدقاء مكتبة اإلسكندرية.* عضو  

 )محكم( بالمجلة العربية لنظم المعلومات الجغرافية.  الهيئة االستشاريةعضو الجمعية الجغرافية السعودية.  * 
 .AAG* عضو الجمعية الجغرافية األمريكية  

 NCGE بأمريكوواالهيئووة الوطنيووة لتعلوويم الجغرافيووا ، وNACISجمعية أمريكا الشوومالية للمعلومووات الكارتوجرافيووة  ية  * عضو
 .سنوات" 3"متوقفة من   URISAالريفية جمعية نظم المعلومات الحضرية  ، وAPAجمعية المخططين األمريكية  و

 :الحاصل عليهاشهادات التقدير  
األنشووطة بكوول الجامعووات ووأعمال اللجووان ووظيفية عتيادية أكاديمية إعمال عن أ تكريم على عدة شهادات   تحصل .1

 حتى الوقت الحالي.طيلة مسيرتي العملية  بها   تالتى عملواألهلية الرسمية  والجهات 
ون، ووزيوورة الخارجيووة م  مووادلين أولبرايووت، إلتمووام برنووامج وووووويم بوول كلينتوووولرئيس األمريك شهادة تقدير من: ا .2

 م.H H Humphrey" 2000 "  ومصراألمريكية   الواليات المتحدةبين  الثقافي والعلمي  لتبادل  ا
ألعمووال االمشوواركة فووى االشووراف علووى  بمناسووبة اليمنيووةالعربيووة الجمهوريووة وزارة األشووغال بموون تكووريم  در  .3

 .م 1986،  الحضريةتنفيذ الطرق الجبلية  المساحية ل
مشاركتى في الدفا  الشووعبي عنمدينووة االسووماعيلية فووي حوور   إبانشهادة تقدير من رئيس الوزراء ممدوا سالم  .4

   م.1973التحرير والكرامة السادس من اكتوبر 

 : والنشاط هاب تكيِلف  التي دارية واالعمال اإل خدمة المجتمعالثقافية ونشطة األ
 م. 2016-2015المرشد األكاديمي لقسم الجغرافيا  ▪
 . م 2016 -2015  رئيس وحدة االرشاد االكاديمي بكلية االدا  جامعة المنوفية ▪
، وعضو مجلس ادارة  م 2016-2015كلية االدا  جامعة المنوفية     -نائب رئيس مركز البحوث الجغرافية والكارتوجرافية ▪

 م. 2017 -2016المركز 
 م. 2017-2016، 2015-2014ول الفرقة الثانية رئيس كنتر ▪
 . م 2016 -2015 الجودةوحدة معيار خدمة البيئة والمجتمع ب مسئول و ،لجنة المكتباتعضو  ▪
عن ▪ محاورات  في  و  شارك  االرها ،  وصنافيرمجابهة  تيران  االزهرية  اوقن  ،جزيرتي  المنطقة  في  الجديدة  السويس  ل 

 خدمة المجتمع وتنمية البيئة التابع لنائب رئيس جامعة المنوفية. بشبين الكوم، وبرنامج الموسم الثقافي ل
بالقاء محاور ▪ الكتا     تين شارك  معرض  افتتاا  الكوم بمناسبة  الموارد    باستاد شبين  وتنمية  المنوفي  االنسان  ، بعنوان 

 . م 2016 -2015ومشرو  قنال السويس الجديدة في 
عن تطبيقات الجيوماتيكس في تحسين الخريطة المدركة لغرض    IT Show  ية مثل برنامجبرنامج تلفزيون عدة  شارك في   ▪

في   المهنية  الدبلومات  وعن  والمنح،  البعثات  من مصر عن  برنامج  في  العالي  التعليم  قناة  وفي  الثقافية،  النيل  قناة  في 
المفتوا   و2016التعليم  الريفية    7م،  التنمية  عن  المحروسة  صباا  برنامج  في  الدلتا  قناة  على  مشرو   لقاءات  وعن 

 . المليون فدان وعن قنال السويس وغيرها 
 مرسي مطروا. ورحلة   م 2015شارك فري  الرحلة العلمية بصراوة بانتهاء المشرو  ابريل  ▪
 م. 2015ابريل   7شارك في ندوة تثقيفية عن مكافحة االرها  بالكلية. بتاري   ▪
 م. 2015مارس  25بتاري  شارك في حفل تأبين المغفور له أد صفي الدين أبو العز بالكلية  ▪
 م. 2015مارس  18شارك في حفل افتتاا مكتبة القسم وتكريم الطال  المتميزين   ▪
بتاري    ▪ بعنوان موسوعة سيناء  بالقاهرة  الكتا   افتتاا معرض  بالقاء محاورة بمناسبة  ، وعن  م 2015يناير    31شارك 

 . م 2016قصة تأميم القنال في دورة المعرض 
 م  2014نوفمبر  8نهور العامة بعنوان نحوحضارة مصرية جديدة.  شارك في ندوة بمكتبة دم  ▪
التراث الوطنيامبادرة  المشاركة في ندوة   ▪ ا  لحفاظ على  التراث،  الجمعية المصرية للحفاظ على  أقامتها   23،  لقاهرةالتى 

 م. 2014مارس 
 ادن. وحتى م 2011من  المصرية  لشرطةالمعنو  ل دعم للفنية أعمال عدة  (إنتاج)المشاركة في  ▪
 .فياألهلية الجمعيات جهود اعمال فنية لدعم   (انتاج)المشاركة في  ▪
الى   10شارك في االشراف على الرحلة العلمية للبحر االحمر لطال  الفرقة الرابعة والثالثة الشعبة العامة في الفترة من   ▪

 م. 2015ابريل  16
جماعة الخووريجين المصووريين مصرية االمريكية وفى انشطة جمعية الصداقة الم،  2012  -2009خالل الفترة  المشاركة   ▪

 من الجامعات االمريكية بالقاهرة والمركز الثقافي االمريكي باالسكندرية.  
 م.2009 -2006المشاركة فى بعض أنشطة لجان اصدقاء مكتبة االسكندرية   ▪
 هو.1430  -1428المشاركة فى بعض االنشطة الثقافية وأنشطة الناد  األدبى بأبها وجازان  ▪
 هو.1424  -1423  خميس مشيطمدينة  مدارس المناهل األهلية بل  المشاركة فى المواسم الثقافية ▪
 م.2000  ، مدينة نيوبروزفيكبجامعة رتجرزالدوليين  المشاركة فى النشاط الثقافى لناد  أسر هيئة التدريس  ▪
 م.1999سبتمبر    -أمريكا –المشاركة فى الموسم الثقافى الصيفى لمدينة بولدر بكولورادو  ▪
مكتب نائب رئيس " جامعة المنوفيةباالشتراك بين  تحسين البيئة  وتوعية الرائدات الريفيات،  مشروعات  المشاركة فى   ▪

 م.1999 -1997  المنوفية،  محافظةديوان عام  و  البيئة وخدمة المجتمع"الجامعة لشئون  
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جهوواز بنوواء االشووتراك بووين:  فيووة،  فووى مشوورو  شووروق للتنميووة الريفيووة بالمنوكمنس  ومشرف على التنفيذ  المشاركة   ▪
 م.1999 و 1996  وجامعة المنوفية، الفترة بين  ،والمركز القومى للبحوث  ،وتنمية القرية

التصووميمات   عووووو   ،تسكين أقسام الكليووةولتجهيزات الكلية،    ةوالمناقص  ترسية عطاءات المزايدة  المشاركة فى لجان ▪
الخارجيووة بموودخل سوواحة  لالتصميم الخارجي لية االدا  بالمجمع النظري، ولمبنى الجديد لكلللمدرجات والقاعات باالداخلية  
 .  الكافتيريا ، وووع تصاميم تصنيع األثاث الثابت ببند اإلنشاءات -  داخليةالساحة  الو  ،والمسرا المفتوا  ،الكلية

الطووال  وريووادة األنشووطة مثل لجنة المختبرات، وشووئون  وأعمال اللجان فى كلية االدا  بجامعة المنوفية  مجالس القسم،   ▪
 م.2014، ومجالس القسم والكلية  1999 -1993الطالبية وأعمال اإلمتحانات والم تمرات بالقسم والكلية  

    م.1999  –م 1994شارك في أنشطة ثقافية اعالمية في الوسائل المقروءة والمرئية والمسموعة   ▪
بميووامى باألسووكندرية، والنوواد   يووة للنقوول البحوور لألكاديميووة العرب المجتمعيووةالبوورامج بعووض أنشووطة المشوواركة فووى  ▪

   م.  1999 -1996باإلسكندرية   مخيم الشبا  بأبى قيرو األوليمبى ببا  شرق باإلسكندرية،  
لجالية المصوورية بدولووة قطوور، والنشوواط الثقووافى واإلعالمووى عبوور مجموعووة الشوورق االجتماعية لجهود  الالمشاركة فى   ▪

 م.1991 -1987القطرية ووكالة دلة لإلعالن  

 الدورات تدريبية التي حضرها: 
ومعهد االقيياد فى يولدر يكولورادو   قطروالقاهرة  و  ياإلسكندرية  والبريطا ي    دورات اللغة اإل جليكية يالمركك الثقافى األمريكى ▪

 م 1983اللغة الفر سية يالمركك الثقافي الفر سي ومعهد ييجيرره ياإلسكندرية  م  و2003م و1978يين 
  م 1987  وصرر ر يالدو ررة  م1989وزايررس  م ينيجيريررا   1982وهنج للييرروير الجررو      م1981يشركة كيرن    مسا ة  دورات ▪

دوراسكوم  و  ومعهد الب وث ياإلسكندرية   لجغرافية يمركك دعم ات اذ القرارم    و ظم المعلومات ا1994وسوكيشا ياالسكندرية  
 م 2000معلومات واالسيشعار واالتيال الجماهيري يجامعة رتجرز م يالقاهرة   و ظم ال1996  -م1993والجيكة لأل ظمة 

يجامعررة وتنميررة قرردرات االسرراتسة واالسرراتسة المسرراعدين    دورات الجودة واالعيماد  وتنمية مهارات هيئة اليدريس  وإعداد المعلررم ▪
 م 2014م  2005  -2004م  1995المنوفية  

و)دورة إدارة    Black Boardاليعلرريم االلكيرو ررى وإدارة  ظررام اليعلرريم  دورات   دورة تقيرريم االخيبررارات والييرر ي  ا لررى ▪
 EMMESودورة  لليعلرريم الررداعم  CENTRAودورة ودورة ادارة الوقررج    هررر1433-1429 األزمرراتب يجامعررة الملرر  خالررد

  هر1434هر لليعليم عن يعد يجامعة المل  عبد العكيك1434

 م:6201 –م 2014 المنوفيةالمقررات التى قام بتدريسها فى جامعة 
 وير امج الدراسات العليا:  واليريية واليعليم المفيوح ير امج البكالوريوس كلية االداب 

 يوص جغرافية     خرائط الطقس والمناخ   ظم المعلومات الجغرافية  ا ياج ال رائط واالطالس  المسا ة المسيوية
اال جليكية دوراسيا   ياللغة  اليري   -جغرافية  ال رائط   وياليأهيك  رسم  في  تقنية  المعلومات مدخ  طرق  الى  ظم  ك 

مشروع تطبيقي ينظم   وموضوع خاص   ت ليك ال رائط الرقمية  و   ت ديث ال رائط   الجغرافية  ا ياج االطالس     
  المعلومات الجغرافية

 :م2016 -1520 والقاهرة وقناة السويس السادات وأسيوط وسوهاجالمقررات التى قام بتدريسها فى جامعة 
 

 مسا ة تاكيوميرية    3 يناء  ماذج    2 قواعد ييا ات  1
  ظم معلومات جغرافية  6 مسا ة جيوديسية    5 خرائط توزيعات    4

 :2013-211 المقررات التى قام بتدريسها في جامعة الملك عبد العزيز بقسم الجغرافيا ونظم المعلومات الجغرافية
 ءة وتحليل الخرائطقرا .3 تصميم وانتاج الخرائط .2 خرائط األغراض الخاصة .1
 اإلحصاء المكاني .6 الخرائط الموووعية الرقمية .5 أسس علم الخرائط .4
  Cartographic Visualization .9 خرائط الطقس والمناخ .8 نظم معلومات جغرافية  2تدريب عملي  .7

 :2015-2014و م1999 – 1993 األزهرو، االسكندريةوالمنوفية،  اتجامعالمقررات التى قام بتدريسها فى 
 

 مدخل، نظم المعلومات الجغرافية )ادا ( -13 خرائط توزيعات  )آدا ( -7 (تربيةمباد ء الخرائط والمساحة )آدا  و  -1
 مدخل, االستشعار عن بعد )آدا ( -14 األساليب الفنية بالحاسب االلى )آدا ( -8 المساحة الطبوغرافية والمائية )آدا ( -2
 جغرافية مصر )آدا ( -15 (اسكندريةآدا   الحاسب االلى والجغرافيا ) -9 التحليل الكارتوجرافى )آدا ( -3
 جغرافية السكان )ادا ( -16 (تربية وجغرافية العمران، حضر وريف )آدا   -10 األطالس )آدا ( -4
 الخرائط الكنتورية )آدا ( -17 (دراسات علياالدراسة الميدانية ) -11 تصميم وانتاج الخرائط )آدا ( -5
 (  شبين -االزهرمدخل الى الحاسب االلي ) -18 ال رائط الطبوغرافية )آدابب -12 خرائط الجيولوجية )آدا (ال -6
 خرائط الطقس والمناخ -21 نصوص جغرافية باالنجليزية -20 جغرافية أوراسيا -19

 :م2011-2000 دا التربية، وادت اكليب، بقسم الجغرافيا جامعة الملك خالدفى المقررات التى قام بتدريسها 
 

 . أصول البحر الجغرافي18 . الجغرافيا السياسية10 . تصميم وقراءة الخرائط1
 . مبادئ الجغرافيا العامة19 . الجغرافيا البشرية 11 . مبادئ علم الخرائط2
 . جغرافية الخدمات20 . الجغرافيا االجتماعية12 . الخرائط وتحليلها3
 . جغرافية المملكة العربية السعودية.21 هات الحديثة  في الجغرافيا. االتجا13 . خرائط التوزيعات4

 . الجغرافيا التطبيقية22 . الجغرافيا اإلقليمية 14 . الخرائط الكنتورية والطبوغرافية6
 . األساليب الكمية في الجغرافيا23 . التراث الجغرافي اإلسالمي15 . جغرافية العمران7
 . الجغرافيا الطبية25 . نصوص جغرافية باالنجليزية16 . أسس التخطيط اإلقليمي8
 . جغرافية البيئة )الجوانب البشرية(.26 . جغرافية األمريكتين17 . جغرافية السكان9

   
 ======= 


