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 حاصل على رخصة للقيادة .  رخصة القيادة:

 المؤهالت:

الليسانس في اآلداب .1 بتقدير عام جيد    1998من قسم الجغرافيا )شعبة المساحة والخرائط(، دور مايو    درجة 
 جامعة المنوفية.  –%( من كلية اآلداب 82.6جدًا بنسبة )

 . 1999جامعة المنوفية، دور مايو  –من كلية اآلداب   تمهيدي ماجستير .2
الماجستير .3 بتقدير  في    درجة  )جغرافيا(  بتاريخ   "ممتاز"اآلداب  الجامعات  بين  والتبادل  بالطبع  التوصية  مع 

م من جامعة المنوفية، موضوع الرسالة "أطلس الموارد البيئية الكامنة والمستغلة بمحافظة شمال  2005/ 5/10
 سيناء" .

خ في اآلداب )جغرافيا( بمرتبة الشرف األولى" مع التوصية بالطبع والتبادل بين الجامعات" بتاري  درجة الدكتوراه .4
المعلومات 2012/ 26/3 نظم  باستخدام  سيناء  جنوب  بمحافظة  والتنمية  البيئية  الموارد  "أطلس  بعنوان  م 

 الجغرافية" .

 التدرج الوظيفى:

 .2000جامعة المنوفية من أكتوبر  –معيد بقسم الجغرافيا بكلية اآلداب  .1
 .27/11/2005جامعة المنوفية من  –مدرس مساعد بقسم الجغرافيا بكلية اآلداب  .2

جامعـــة المنوفيـــة مـــن  –نظـــم معلومـــات جغرافيـــة بقســـم الجغرافيـــا بكليـــة اآلداب والمســـاحة و  خـــرائطال مـــدرس .3
 م. 23/4/2012

 المشاركات العلمية:

 للسكان، بعنوان أسباب عزوف الشباب عنشارك مع فريق عمل بحثي في إعداد تقرير للمجلس القومي  .1
 .1999الهجرة للمجتمعات الجديدة "حالة مدينة السادات" بتاريخ نوفمبر 

قــام بعــرا كتــاب بعنــوان "أطلــس دولــة الكويــت مــن الصــور الجويــة" بمجلــة مركــز البحــو  الجغرافيــة  .2
 .2006والكارتوجرافية عام 

مركـز الدراسـات االسـتراتيجية  –ة والبيولوجيـة الجزئيـة" شارك فـي النـدوة العلميـة "تطـوير الكيميـاء الحيويـ .3
 .10/2003/ 15حتى  14وإعداد القادة بجامعة المنوفية في الفترة من 

 –شارك بالحضـور فـي فعاليـات نـدوة" تغيـرات البيئـة الجغرافيـة فـي دلتـا النيـل" التـي عقـدت بكليـة اآلداب  .4
 جغرافيا بالمجلس األعلى للثقافة.بالتعاون مع لجنة ال 11/4/2010جامعة المنوفية في 



شارك كمشرف على المشاريع التطبيقية المسـاحية لطـالب الفرقـة الرابعـة شـعبة المسـاحة والخـرائط خـالل  .5
 .م2014وحتى  2001عشر عام في الفترة من  ثالثة

 مرشح من قبل القسم بالمشاركة ببحث بعنوان" تقييم ومراجعة الوضع البيئي لمحافظـة جنـوب سـيناء مـن .6
 –خالل مواردها البيئية وانعكاسات ذلك علـى التنميـة"، فـي فعاليـات المـاتمر العلمـي الرابـع لكليـة اآلداب 

 6:  4جامعـة المنوفيـة " هويـة مصـر: المنطلـق نحـو التنميـة المسـتدامة" المزمـع انعقـادة فـي الفتـرة مـن 
 م. 2014نوفمبر 

  :األوسمة
بمناسـبة الحصـول علـى المركـز األول فـي حفـل تكـريم أوائـل الخـريجين شهادة تقدير مـن وزيـر التعلـيم العـالي   -1

 . 1999بالعيد السنوي للجامعة عام 

شهادة من المجلس األعلى للثقافة بحصولي على المركز الثالث في مسابقة " نهر النيل في حيـاة المصـريين"  -2
 م.16/1/2011التي نظمتها لجنة الجغرافيا بالمجلس األعلى للثقافة في 

 

 لدورات التدريبية:ا
 أ( دورات في مجال التدريس 

 (والقيادات بجامعة المنوفية هيئة التدريس  مركز تنمية قدرات أعضاء)
 م.2004التدريس الفعال  .1
 م. 2006أخالقيات وآداب المهنة  .2
  م.2006التعلم مدى الحياة .3
 م .2006مايو مهارات االتصال الفعال  .4
 م .2006مايو مهارات التفكير  .5

 .الساعات المعتمدة  .6

 م .2014فبراير إدارة الفريق البحثي  .7
 . م2014فبرايرالتخطيط اإلستراتيجي  .8
  م2014مارسنظم االمتحانات وتقويم الطالب  .9

 م .2014إدارة الوقت واالجتماعات يوليو  .10

 م .2014أخالقيات البحث العلمي يوليو  .11

 م .2014تنظيم الماتمرات العلمية أغسطس  .12
 مجال تكنولوجيا المعلومات .ب( دورات في 

من مركـز الخدمـة العامـة بجامعـة المنوفيـة فى تكنولوجيا المعلومات بتقدير عام جيد جدا   حاصل على شهادة -1
 .(IT – WINDOWS – WORD – EXCEL – INTERNETوهي وتضم كل من )

  ( (Bridges And Highways Technology   فى تكنولوجيا الكبارى والطرق السريعة شهادةحاصل على  -2
، وذلك طبقًا لمجموعة هيئة المعونة األمريكية  بالعاشر من رمضان العالي HTI)من المعهد التكنولوجي )

 م. 2010

 :المهارت المكتسبة
 أ( مهارات نظم المعلومات الجغرافية :

l ــات وإدارة قواعــد بنــاء ــة البيان ــى  والوصــفية المكاني ــ لك عل ــرامم المختلفــة  ل ــال واســتخدام  الب ســبيل المث
(ARCGIS- AutoCAD) . 

l  أعمال التحاليل المكانية والجغرافية المختلفةSpatial Data Analysis . 
l  تحليالت إحصائية للبيانات الوصفية  Attribute Data Analysis. 

l  اإلحداثيات المختلفة )الجغرافية و المترية( و المراجع الجيوديسيةنظم التحويل بين . 

l  الخرائط المختلفة التوزيعية والكنتورية والجيولوجيا .... الخ .إنتاج 

l تطبيقات نماذج االرتفاعات الرقمية DTM  . 

l إنشاء خرائط المجسم التضاريسي  Surface Maps . 

l إنشاء الخرائط الكنتورية Contour Maps . 



l  ــة للتحليــل واســتخراج )االحــواا ــدرولوجي والدراســة الكامل ــل الهي ــاطق التجمــع  –التحلي اتجاهــات  –ومن
 . (واقتراح نظم التصريف–الجريان 

l أعمال الطوبولجى Topology .  

l إعــداد وإدارة وتحليــل الشــبكات المختلفــة (Network)  مثــل مرافــق الميــاة والكهربــاء والصــرف الصــحى
 . (Network analyst)وتحليلها من خالل 

 ب( مهارات المساحة :

l ت ءاالعمل على جهاز الميزان بمهارة )تنفيـ  العديـد مـن األعمـال المسـاحية الخاصـة بمجـال اإلنشـا  جادةإ
 العامة(.

l .إجادة العمل على جهاز الثيودوليت الضوئي واإللكتروني، وعمل الترافيرسات المختلفة 

l أجهزة التعامل مع جادةإ TOTAL STATION SOKKIA"   ، "TOTAL STATION Nikon 

l " استخدام البرامم المختلفة في معالجة الرفع المساحي على سيبل المثالprolink – Sokkialink." 

l  إجادة التعامل مع برناممSurfer . 

l  األراضي.عمل ميزانيات طولية وعرضية وشبكية بجهاز الميزان، وحساب كميات الحفر والردم وتسوية 

 :مهارات االستشعار عن بعد ج( 

l إجادة التعامل على برنامم(ERDAS IMAGINE)  . 

l   الجوية . الصورتصحيح 

 د( مهارات اللغة:

l .حاصل على شهادة التويفل من المركز األمريكي الكندي 

l  .إجادة اللغة اإلنجليزية 

 هـ( المهارات التدريسية :

ومـن هـ ة المقـررات التدريسـية  الدراسية  المقررات  جميعوالمهارة في تدريس  ثال  سنوات  لديه الخبرة  
 :التي قمت بتدريسها ما يلي

 جامعة المنوفية  –مقررات الدراسية بكلية اآلداب ال

 مادة مبادئ المساحة والخرائط . -1 الفرقة األولى 

 مادة األساليب الكمية . -2
 التوزيعات .مادة خرائط  -1 الفرقة الثانية 

 مادة المساحة المستوية . -2

 مساحة وخرائط( –الفرقة الثالثة )عامة 

 مادة قراءة الخرائط واألطالس . -1
 مادة المساحة التاكيومترية. -2

 مادة الدراسات الفنية بالطرق اليدوية. -3

 . ARC GISمادة الدراسات الفنية بالطرق المتقدمة ببرنامم   -4
 مادة الخرائط الكنتورية .  -5
 مادة خرائط الطقس المناخ .  -6
 مادة الجيوديسية والمساقط .   -7
 مادة المساحة التصويرية وترجمة صور.  -8
 مادة الخرائط الجيولوجية .  -9

 مادة نظم المعلومات الجغرافية .  -1 مساحة وخرائط(    –الفرقة الرابعة )عامة 



 مادة إنتاج الخرائط واألطالس .  -2
 مادة أساليب كارتوجرافية .  -3
 مادة االستشعار عن بعد .  -4
 مادة المشروع التطبيقي .  -5
 مادة احد أقاليم مصر .  -6

 جامعة المنوفية )دبلوم نظم المعلومات الجغرافية(  –مقررات الدراسية بكلية اآلداب ال
 حاسب آلي .  -1 أولى دبلوم نظم 
 برامم نظم المعلومات الجغرافية .  -1 ثانية دبلوم نظم 

 شعبة نظم  –جامعة المنوفية )التعليم المفتوح  –المقررات الدراسية بكلية اآلداب 
 المعلومات الجغرافية(  

 والخرائط . مادة مبادئ المساحة   -1
 مادة خرائط التوزيعات .  -2

 مادة ترقيم الخرائط .  -3

 مادة المساقط .  -4

 .   Totalمادة المسح والرصد األرضي بالتوتال   -5

 .   Totalمادة معالجة بيانات المسح والرصد األرضي بالتوتال   -6

 .   GPSمادة المسح والرصد األرضي بـ  -7

 . GPSمادة معالجة بيانات المسح والرصد األرضي بـ   -8

 مادة الخرائط التفصيلية .  -9
 ( المساحة والخرائط شعبة   –جامعة المنوفية )التعليم المفتوح  –المقررات الدراسية بكلية اآلداب 

 مادة المساقط.  -1
 مادة ترقيم الخرائط .  -2

 مادة المساحة التاكيومترية.  -3

 المعلومات الجغرافية. مادة مدخل في نظم   -4

 مادة ميزانيات .  -5
 : التدريبيةمهارات ال( و

l  قمــت بتــدريب طــالب قســم الجغرافيــا )شــعبة المســاحة والخــرائط( علــى  م 2010 – 2001فــي الفتــرة مــن
جميــع األجهــزة المســاحية المتاحــة مــن ميــزان وثيودوليــت وتوتــال استشــن، وذلــك بهــدف عمــل المشــاريع 

 التطبيقية المساحية، حيث قام الطالب بعمل ميزانيات طولية وشبكية، وعمل ترافرسات مختلفة.

l  قمــت بتــدريب طــالب أقســام مختلفــة علــى الحاســب اآللــي فــي بــرامم  م 2005 – 2002فــي الفتــرة مــن
Microsoft Office. 

l  ــة  2014 – 2005قــائم بتــدريب طــالب القســم خــالل الفتــرة مــن م علــى بــرامم نظــم المعلومــات الجغرافي
 .AutoCAD، وبرنامم Global Mapper، وبرنامم  Arc Gisوخصوصًا 



 : أخرىب( مهارات 

l  أعمال التقارير والعروا من خالل مجموعة من البراممWord – Excel و ،Power Point. 

l . أعمال توصيفات المقررات الدراسية المختلفة 

  اإلنتاج العلمي:

l م.2012، )اأُلسس والّقواعد( ُمقدمة في ُنظم المعلومات الجغرافية 

l م.2013، )ُأسس وتصنيفات وتطبيقات( األطالس 
l م. 2013، )قراءة ونماذج وتطبيقات( الخرائط 
l م . 2013، مـا بين تحديات الواقع وآفاق المستقبل )من خالل مواردها البيئية وتنميتها(  ســــــيناء 

l  المسح والرصد األرضي(Total) ،2013.م 

l )م.2013، )ترقيم الخرائط 
l م.2013، والمنشآتمن خالل األجهزة المساحية وتوقيع المشروعات  المشروع التطبيقي  
l )م.2013، )مساقط الخرائط 

l  ،)م.2013)الخرائط التفصيلية 

l م .2013، ) تطبيقات ونماذج(، األساليب الكارتوجرافية 
l )م2013، المساقط )والمساحة الجيوديسية 
l )الدراسات الفنية) بالطرق المتقدمة ( تطبيقات عملية من خالل برناممArc GIS) ،2013م 
l  م. 2014، )تطبيقات وتدريبات( المساحة والخرائطمبادئ 
l م.2014، )تطبيقات وتدريبات( خرائط الطقس والمناخ 
l م.2014، )التطبيقات والحسابات( المساحة التاكيومترية 

l )م.2014، )ميزانيات 

 

 


