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المؤهالت العلمية والتدرج األكاديمي :

 -ليسانس اآلداب في الجغرافيا عام 2007م بتقدير جيد جداً  /جامعة المنوفية .

 كلف بالعمل معيداً بقسم الجغرافيا بكلية اآلداب جامعة المنوفية في 2008 /11/16م. عين بدرجة مدرس مساعد بذات القسم بتاريخ 2012/3/14م . -عين بدرجة مدرس بقسم الجغرافيا اعتبا اًر من 2016/10/31م.



الشهادات والجوائز :

 -شهادة تقدير من الجمعية الخيرية اإلسالمية بقرية دبركي بمناسبة التفوق عام 2007م .

 شه هههادة تقه ههدير مه ههن و اارة ا سه هرة والسه ههكاج ا ده ههندوق مكافحه ههة وعه ههالج اإلدمه ههاج والتعه هها ي ا بمناسه ههبةالمشاركة في البرنامج التدريبي إلعداد القيادات الشهبابية لمناضةهة المخهدرات فهي الفتهرة مهن 5 / 6 – 2

2010 /م .

 شهادة تقدير مهن اإلدارة العامهة لرعا هة الشهباب  ،ةدارة ةعهداد القهادة بجامعهة المنوفيهة  ،علهي المشهاركةاإل جابية في برنامج التصدي لخطر اإلدماج المقام في الفترة من 2010 / 5 / 6 – 2م.

 شهادة الماجستير بعنهواج ا الخريطهة الصهحية لمراه الكبهد بمحافظهة المنوفيهة ر د ارسهة فهي الجغرافيهاالصحية ا بتقدير ا امتياا ا مع التودية بطبع الرسالة وتداولها بين الجامعات المصرية .

 شهادة الجمعية الشرعية بدبركي بمناسبة التفوق الدراسي والحصول عل درجة الماجستير.الدورات التدريبية:

 -دورة ا أخالقيات البحث العالمي ا في الفترة من  8ةلي 2008 /2 / 10م .

 المشاركة في البرنامج التدريبي إلعداد القيادات الشبابية لمناضةة المخدرات خهالل الفتهرة مهن 6 – 32010 / 5 /م.

 دورة ا برنامج الساعات المعتمدة في الفترة  2010/10 /24ةلي 2010/10/26م . -دورة ا ةدارة الفريق البحثي ا في الفترة  2010/12/5ةلي 2010/12/8م.

 دورة ا مهارات العرض الفعال ا في الفترة  2011/9/18ةل 2011/9/20م . -دورة ا برنامج النشر العلمي ا في الفترة ا  2011/9/25ةل . 2011/9/27

 -دورة ا برنامج استخدام التكنولوجيا في التدريس ا في الفترة  2011/10/2ةل 2011/10/4م.

 دورة تدريبي ههة نظمه هها مش ههرول ميكن ههة المكتب ههات بجامع ههة المنوفي ههة بالتع ههاوج م ههع و ههدة المكتب ههة الرقمي ههةبه ههالمجلس ا عله ه للجامعه ههات ،خه ههالل الفته هرة 2015/11/19-18م ،بعنه هواج ا كيفيةةةةة ااةةةةاعدام قواعةةةةد

البيانات العالميةا .

عضوية الجمعيات :

 -عةو الجمعية الجغرافية المصرية .

 المشرف العام علي أسرة ا اإلبدال الجغرافي ا بكلية اآلداب ،جامعة المنوفية سابقاً. القائم بأعمال اإلعداد للر الت العلمية الالئحية بقسم الجغرافيا . -نائب رئيس للجنة الجودة بقسم الجغرافيا.

المشاركات العلمية (بالحضور فقط):

 -المشاركة في ةور محاارة ( العائالت اللغوية في العالم ) لألستاذ الهدكتور  /محمهد مهد ج جهابر

عبد الجليل  ،الجمعية الجغرافية . 2009 ،

 -المشههاركة فههي ةههور نههدوة بعن هواج ا أمةةراا الدبةةد يكيفيةةة الوقااةةة من ةةا ا بكليههة اآلداب  ،جامعههة

المنوفية  ،ا

د . 2009 / 3 / 22

 -المشههاركة فههي ةههور نههدوة ( الاغيةةرات البيئةةة الجغرافيةةة فةة دلاةةا النيةة )  ،كليههة اآلداب  ،جامعههة

المنوفية  ،ا

د  11أبريل . 2010 ،

 -المشاركة في ةور ندوة ا مشةري دمةا القةةية السةةانية يااةاراهيجيا ا فة المنلومةة الاعليميةة

بالجامعات المصرية ا  ،ا ربعاء  20أبريل 2010 ،م.

 -المشههاركة بالحةههور فههي نههدوة ا مشةةري الانميةةة الشةةاملة ف ة مصةةر 2052 – 2012م)ا بههالمجلس

ا عل للثقافة  ،لجنة الجغرافيا  29 ،أبريل 2012م .

 المشاركة بالحةور في ندوة ا المشريعات الانموية لمحور قناة السويسا  ،امن فعاليات مهرجهاجاال تفال با سبول البيئي الثالث بجامعة المنوفية خالل الفترة  17-13د سمبر 2015م.

اإلنتاج العلمي:
أوالً  :الرسائل العلمية :
 -1ةعداد رسالة الماجستير بعنواج " العريطة الصحية لمرضى الدبد بمحافلة المنوفية :درااة ف

الجغرافيا الصحيةا .

 -2ةعهداد رسهالة الههدكتوراه بعنهواج " الاقةويم الجغرافة – الانمةةول للوفيةات فة مصةر :درااةةة فة
الجغرافيا الصحية" .

ثانيا ً  :تأليف الكتب العلمية:

 -1كت ههاب الجغرافي هها الص ههحية ب ههين اإل كولوجي هها الص ههحية واس ههتراتيجيات التنمي ههة الص ههحية المس ههتدامة،
2017م.

 -2كتابا جغرافية الخدمات بين معدالت ا داء ومعايير التخطيط الخدمي ،عام 2017م.

ثالثا ً  :اللقاءات الثقافية :

 -1المشاركة في سهرة ثقافية عل ةذاعة ا وسط الدلتا المصريةا بعنواج " األبعاد الصحية لالةو
البيئة ف العالم "  ،عام 2014م .

 -2المشهاركة ببحههث بنهدوة " اإلنسةةاا المنةةوف يالانميةةة " بعنهواج ا نحــو الوقايــة مــن أمــرا
الكبــد بمحاف ــة المنوفيــة ا  ،يههوم ا

ههد  7يونيه 2015م ،اههمن فعاليههات معههرض القههاضرة

الدولي للكتاب ا الثقافة والتجديدا  ،بمحافظة المنوفية من  4ت  13يوني 2015م ،تحج

رعا ة و اارة الثقافة  ،الهيئة المصرية العامة للكتاب .

 -3المشاركة في ةلقهاء محااهرة هول االاوعيةة باللا ةاب الدبةدل الفيرياة ا بقريهة مهالي-
مركز منوف  -محافظة المنوفية ،يوم ا ربعاء الموافق 2016/10/26م.

رابعا ً  :المشاركات بأعمال على المستوى القومي:

 -1المشههاركة فههي اههمن فريههق محلههي فههي ةعههداد وتنسههيق اإلدههدار الثههاني مههن ا تقريــر التنميــة
البشــرية لمحاف ــة المنوفيــة"  ،بالتعههاوج بهين و اارة التخطهيط والتعههاوج الهدولي وو اارة التنميههة
المحلية ومحافظة المنوفية .

خامسا ً  :المشاركات البحثية:

 -1المشههاركة ببحههث بعنهواج " التقــويم البيئــي – التنمــول لخريطــة أمــرا

الكبــد بمحاف ــة

المنوفيـــة " ،ف ههي الم ههلتمر العلم ههي ال ارب ههع بعنه هواج "هويةةةة مصةةةر :المنطلةةةن نحةةةو الانميةةةة
المسادامة"  ،بكلية اآلداب ،جامعة المنوفية ،خالل الفترة ( 6-4نوفمبر 2014م).

 -2ةعداد بحث بعنهواجا تقييم الوضع الغذائي وتأثيراته الصحية-التنموية في مصـر ،كمتطلهب
للحصول عل درجة الدكتوراه ،بمجلة كلية اآلداب ،جامعة المنوفية.

