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 أوالً : بيانات شخصية
 د/ صالح عبد الجابر غنيم عيسى 0أ       :   االســــــــــــــــــم

 3/1/1951     :  تاريخ الميــــــالد
 متزوج ويعول         الحالة االجتماعية:

 ة ـ جمهورية مصر العربية جروان ـ الباجور ـ منوفي       العــــنوان الحالى:
   d_salah_eisa@hotmail.com        :البريد االلكتروني

      002 048 2235691  فاكس:          002 048 3888473  هاتف:
 01110022400 :محمول

 ثانياً : المؤهالت العلمية
 0، جامعة القاهرة  1973ـ ليسانس آداب ، جغرافيا ، 1
 0، جامعة القاهرة   1977ـ ماجستير آداب ، جغرافيا ،2
 0، جامعة القاهرة   1980ـ دكتوراه آداب ، جغرافيا ، 3
 ، جامعة المنوفية .  2003ـ دبلوم الدراسات العليا العربية واإلسالمية 4

 ثالثاً : الحالة الوظيفية
   15/3/1992منذ   ،  بكلية اآلداب جامعة المنوفيةأستاذ الجغرافيا ،   الدرجة العلمية :

 15/3/2002رئيس جامعة منذ   معاملة كنائب  لية :الدرجة الما

    3/1/2011منذ    كلية اآلداب جامعة المنوفية بقسم الجغرافيا متفرغ أستاذ  :الوظيفة الحالية 

     



 دورات التدريبية رابعاً : ال
 .   1978دريس جامعي بجامعة القاهرة  تدورة إعداد عضو هيئة   -1
 .  1989ة المنوفية دورة حاسب آلي بكلية الهندسة جامع -2
السعودية   -دورة مكثفة بنظم المعلومات الجغرافية بوزارة الشئون البلدية والقروية بالرياض  -3

 1994، سنة 
 2000، وزارة الصحة بالقاهرة  متالزمة نفص المناعة والفيروساتمن دورة الوقاية  -4
 فبراير/مــارس   المنوفيــة ت بجامعــةادورة شــبكات المعلومــات رانترنــتز بمركــز تــدريب القيــاد -5

2002 
، دينـة التعليمـة بالسـادس مـن أكتـوبرنظـم الجـودة واالعتمـاد بالمدورة في التقويم الشـامل و    -6

 2006مارس 
ــويمدورة "ال -7 ــذاتي تق ــالي ال ــيم الع ــيم لمؤسســات التعل ــة لضــمان جــودة التعل ــة القومي " بالهيئ

 12/1/2016-10 واالعتماد 
" بالهيئة القومية لضـمان جـودة التعلـيم تعلمالررات وتقويم نواتج  توصيف برامج ومقدورة "   -8

 20/1/2016-18 واالعتماد 
" بالهيئـة القوميـة لضـمان جـودة التعلـيم لمؤسسات التعليم العـالي  ةالخارجي  ةدورة "المراجع  -9

  28/1/2016-26 واالعتماد 
ة القومية لضمان جودة التعليم " بالهيئلمؤسسات التعليم العالي تيجياالتخطيط االستردورة "   -10

  16/2/2016-15واالعتماد 
 " بالهيئـة القوميـة لضـمان جـودة التعلـيم واالعتمـاد بروتوكوالت المراجعة الخارجيةدورة "   -11
7-10/3/2016   

"  2015ورشة عمل بعنوان " معايير اعتماد كلبات ومعاهد التعليم العالي " اإلصدار الثالث    -12
 16/4/2016ة لضمان جودة التعليم واالعتماد  بالهيئة القومي

 
 اً : الخبرات العلميةخامس

 0ـ معيد ومدرس مساعد الجغرافيا بجامعة القاهرة1
ية  ـ عضو هيئة تدريس الجغرافيا بجامعة القاهرة ، وجامعة اإلمام بالسعودية ، وجامعة المنوف2

 ز . نجاز بحوث ومؤلفات علميةإ – إشراف على عشرات الرسائل العلمية ومناقشتها  –رتدريس 
 ـ رئيس قسم الجغرافيا بكلية اآلداب جامعة المنوفية 3
 عضو مجلس كلية األداب جامعة المنوفية  -4
 0ـ رئيس تحرير الموسوعة الجغرافية للعالم اإلسالمي بجامعة اإلمام بالسعودية5
 0ـ رئيس تحرير مجلة الجغرافيا والتنمية بكلية اآلداب جامعة المنوفية6
 0ـ نائب رئيس تحرير مجلة بحوث كلية اآلداب جامعة المنوفية7
   0وأمين الصندوق ـ عضو مجلس إدارة الجمعية الجغرافية المصرية 8
 Sustainability of Rural  Systems ( C S Rـ عضو مراسل بلجنة استدامة النظم الريفية  9

S ) 0الدولى ي المنبثقة عن االتحاد الجغراف 
 0عقدت بجامعة المنوفية  تي دد من المؤتمرات والندوات العلمية ال ـ مقرر عام لع10
والبحوث11 العليا  وللدراسات   ، والبيئة  المجتمع  لخدمة  اآلداب  كلية  وكيل  ـ    1996/ 17/8ر   ـ 
 0ز 20/10/2002
 0ـ عضو اللجنة العلمية الدائمة لترقية أساتذة الجغرافيا12
   0ـ وزارة اإلسكان  ي مرانبالهيئة العامة للتخطيط الع يـ خبير استشار13
 .    2004/2005ـ عضو المجلس األعلى لآلباء والمعلمين بمصر 14
 عضو لجنة الجغرافيا بالمجلس األعلى للثقافة بمصر .  -15



 رئيس مجلس األمناء بالتربية والتعليم بالمنوفية .  -16
 رئيس الشعبة الثقافية بمركز اإلبداع والتنمية بمحافظة المنوفية   -17
 رئيس المجموعة الجغرافية للتنمية الريفية بالجمعية الجغرافية المصرية  -18
 عضو فريق الجودة بكلية اآلداب جامعة المنوفية  -19
 المنوفية  امعة عضو لجنة الحكماء ولجنة مشكالت الجودة ومجلس التأديب بكلية اآلداب ج -20

 

 
 ساً :  المؤلفات العلميةساد

 أ ز  الكتب
 . 1982الريفي، دراسة تطبيقية على مركز رشيد، مكتبة النهضة المصرية،  جغرافية العمران -1
المصرية،    -2 النهضة  مكتبة   ، وتطبيقية  أصولية  دراسة   ، الريفية  المستوطنات  وتخطيط  تنميط 

1984 . 
 . 1987معالم جغرافية العالم اإلسالمي، مكتبة النهضة المصرية،  -3
 . 1996الرياض، السعودية،  أصول جغرافية العمران، مكتبة الجامعة، -4
 . 1997، مطبعة جامعة المنوفية،  إطار منهجي متكامل – جغرافية الريف -5
 . 1999مدخل إلى جغرافية الوطن العربي، الطبعة الثانية، مطبعة جامعة المنوفية،  -6
 . 2002أسس الجغرافيا السياسية، الطبعة الثالثة، مطبعة جامعة المنوفية،  -7
 . 2000الجغرافية، الطبعة الثانية، مطبعة جامعة المنوفية ،  ي انية فالدراسة الميد -8
 . 2000منظور جغرافي، الطبعة الثانية، مطبعة جامعة المنوفية،  -البيئة -9

 . 2000جغرافية مصر، الطبعة الثانية، مطبعة جامعة المنوفية،  يمقدمة ف   -10
    . 2000قواعد الجغرافية العامة، مطبعة جامعة المنوفية،   -11
    .2005، مطبعة جامعة المنوفية، ـ أوراق عن    التربية والتعليم    في حب مصر12
     . 2005، مطبعة جامعة المنوفية، " ديوان شعرـ  " ُرْحَمــــــــــاَك 13
ـــــال " ديوان أشعار مصورة  ، مطبعة جامعة المنوفية ،  -14 حَّ  .  2006" الرَّ
 .   2006طبعة جامعة المنوفية ،  جغرافية العالم الجديد ، م -15
 2007أساسيات العمل الميداني ، برنامج التعليم المفتوح ، مطبعة جامعة المنوفية   -16
 .  2007جغرافية العالم المتقدم ، مطبعة جامعة المنوفية ،  -17
 .   2008دراسات جغرافية عن البيئة الريفية ، مطبعة جامعة المنوفية ،  -18
   2008لريفي ، برنامج التعليم المفتوح ، مطبعة جامعة المنوفية  استخدام األرض ا -19
 . 2008   مطبعة جامعة المنوفية، جغرافية العالم النامي ، -20
 .  2010األوقاف الخيرية في مصر ، تحليل جغرافي ، الجمعية الجغرافية المصرية  -21
 .   2010نوفية جغرافية السياحة ، برنامج التعليم المفتوح ، مطبعة جامعة الم  -22
 . 2010المشروع التطبيقي ر باالشتراك ز برنامج التعليم المفتوح، مطبعة ج المنوفية  -23
 .  2010جغرافية أفريقيا وحوض النيل ، مطبعة جامعة المنوفية ،  -24
 .    2011" مصر  و يناير  التحرير " ديوان شعر ، مطبعة جامعة المنوفية ،  -25
   .  2011، مطبعة جامعة المنوفية ،  جغرافي ال مناهج وأساليب البحث  -26
 2012جامعة المنوفية ،  ةبع طاألساليب الكمية في الجغرافيا ، م -27
 . 2013جامعة المنوفية ،   ة بعيف لبرنامج التعليم المفتوح ، مطجغرافية الر -28
 . 2013أركان الهوية المصرية، مطبعة جامعة المنوفية ،  -29
 . 2014برنامج المساحة والخرائط  تعليم مفتوح  -ية التطبيقيةظم المعلومات الجغرافن -30
 . 2014دراسات في جغرافية السكان، مطبعة جامعة المنوفية ،  -31
 . 2015مطبعة جامعة المنوفية ، منهجيات وقضايا متطورة،   –جغرافية الريف  -32



 . 2016،  مطبعة جامعة المنوفيةجغرافية مصر البشرية،   -33
 . 2016، مطبعة جامعة المنوفيةغرافيا الفلكية، أساسيات الج -34
 .  2017" الثورتان " ديوان شعر ، مطبعة جامعة المنوفية ،  -35
 

  ب ز المقاالت والبحوث المنشورة
جامعة  1 االجتماعية  العلوم  كلية  مجلة   ،  " العربية  المنطقة  بدول  االقتصادية  البنية  أنماط   " ـ 

 . 1982اإلمام، 
 . 1983في لظاهرة الريفية " ، مجلة كلية العلوم االجتماعية جامعة اإلمام، ـ " التوزيع الجغرا2
 . 1985أعمال ومناسك الحج " ، مجلة الدارة، الرياض، السعودية، يـ " األبعاد الجغرافية ف 3
العمران الريفي"، المجلة    ي ـ " تطبيقات ف 4 استخدام الصور الجوية واالستشعارية في جغرافية 

 . 1985، القاهرة، الجغرافية العربية
المنوفية5 محافظة  مدن  بين  ما  طرق  لشبكة  الكمي  "التحليل  العربية،  " ـ  الجغرافية  المجلة   ،

 . 1986القاهرة، 
واالستش  -6 الجوية  الصور  استخدام  الجغرافي  "  الكتاب  الريفي"  العمران  جغرافية  في  عارية 

االسنوي سعود  بن  محمد  اإلمام  بجامعة  االجتماعية  العلوم  كلية  ب،  العدد الرياضإلسالمية   ،
 .   1986الثاني ، 

منوفي 7 جروان  لقرية  العمراني  التطور   " العشرين  ةـ  القرن  بالمنوفية،  في  السعادة  مطبعة   ،  "
1986 . 

اإلسالمية 8 رالمدينة  كتاب   " الجغرافي  The Islamic City  ـ  "،الكتاب  وتحليل  ز،عرض 
 . 1987السنوي، جامعة اإلمام، الرياض، السعودية، 

اـ  9 توطين  المصري"  الريف  في  البيئية  للبحوث  لصناعات  المصرية  الجمعية  ندوة  بحوث   ،"
 . 1987االجتماعية 

10 " التركيب  ـ  اإلسالميةخصائص  الدول  لسكان  العالم االقتصادي  سكان  مؤتمر  كتاب   ،"
 . 1987اإلسالمي، جامعة األزهر،  

مستقبله " المؤتمر العربي    –  مشكالته   –" المسكن في البيئة الريفية المصرية ، خصائصه    -11
 .   1987للبحث العلمي والتنمية ، وزارة البحث العلمي ، القاهرة ، سبتمبر 

 . 1987ـ " حول منهج لجغرافية اإلسالم "، مجلة الدارة، الرياض، السعودية، 12
  ـ " النمو العمراني في مدينة سعودية صغيرة رحريمالءز "، مجلة الدارة، الرياض، السعودية، 13

1988 . 
 . 1989ـ " رأطلس تاريخ اإلسالمز، عرض وتحليل " ، المجلة الجغرافية العربية، القاهرة، 14
جامعة  15  ، المجتمع  خدمة  في  والخرائط  الجغرافيا  ندوة  كتاب   ،" البيئة  علم  الجغرافيا   " ـ 

 . 1990اإلسكندرية ، مارس  
، نشرة البحوث الجغرافية بكلية  ـ " القرى التوأمية في محافظة المنوفية، دراسة جغرافية "  16

 .  1990البنات جامعة عين شمس ، 
اآلداب  17 كلية  بحوث  نشرة   ،" الجغرافي  وتغيره  المنوفية  بمحافظة  القديم  الفرعونية  بحر   " ـ 

 .   1990جامعة المنوفية ، 
18- " Landuse of the QUWEISNA Sandy Islands" , Bulletin of the Faculty of Arts 

,Minufiya University,  1990.       

مجلة معهد  19  ، المصرية "  السكانية  التعدادات  في مصر من خالل  العربية  الدول  " مواطنو  ـ 
 . 1991الدراسات والبحوث العربية ، القاهرة 

اآلداب  20 كلية  ، مجلة بحوث   " المنوفية  الحضريفية حول مدن محافظة  الهوامش  " عمران  ـ 
 .  1992جامعة المنوفية، 



21  ، الرياض   ، الدارة  مجلة   ،  " اإلسالمية  بالدعوة  وعالقتها  والبيئية  المكانية  الظروف   " ـ 
 . 1992السعودية، 

خصائص  22  " بالسعوديةـ  الحضري  االلتحام  دمناطق  مع  رالهفوف،  لحالة  خاصة  -راسة 
 .  1993"، مجلة الدارة ، الرياض ، السعودية ، المبرزز

اإلسالميةز23 الجغرافيا  "رموسوعة  تحليلي" ـ  عرض  ال،  القاهرة،  العربية،  الجغرافية  ،  مجلة 
1995   . 

24  ، القاهرة   ، العربية  الجغرافية  المجلة   ،" السياسية  الجغرافيا  منظور  من  إريتريا  دولة   " ـ 
1996 . 

ـ " الجغرافيا اإلقليمية لدولة إريتريا " بحوث المجلد العاشر في الموسوعة الجغرافية للعالم 25
 1996ض، السعودية، اإلسالمي ، الريا

للعالم 26 العاشر في الموسوعة الجغرافية  تنزانيا " بحوث المجلد  ـ " الجغرافيا اإلقليمية لدولة 
 .   1996اإلسالمي ، الرياض، السعودية، 

البيئة ،  27 بالمنوفية " ، مجلة شئون  قرية  الريفية ، مع دراسة لحالة  التنمية  ـ " إستراتيجية 
 .  1997جامعة المنوفية، 

ـ " مستقبل القدس تحدده حقائق التاريخ والجغرافيا والدين " ، مجلة شئون البيئة  ، جامعة  28
 .   1997المنوفية، 

بمحافظة  29 الصغيرة  الحرفية  الصناعات  في  الريفية  المرأة  إسهامات  من  تطبيقية  نماذج   " ـ 
حافظة المنوفية ،  المنوفية ، دراسة ميدانية " ، كتاب بحوث المؤتمر القومي الثالث للمرأة ، م

 . 1998مارس  
المؤتمر  30 بحوث   ،" والعشرين  الحادي  القرن  في  مصر  في  السياحية  للتنمية  أقاليم  نحو   " ـ 

 .   1998البيئي الثامن لجامعة المنوفية ، يونيو 
ـ " االتجاهات المنهجية في جغرافية الريف ، مع إطار منهجي مقترح "، كتاب بحوث ملتقى  31

 .   1998ألول ، صنعاء ، نوفمبر الجغرافيين العرب ا
كتاب  32  ،" والعشرونز  الحادي  والقرن  رمصر  وثيقة  في  قراءة   ، المصري  الريف  تنمية   " ـ 

 . 1999بحوث المؤتمر الثاني لتنمية الريف المصري ، جامعة المنوفية، أبريل 
الق33  ، العربية  الجغرافية  المجلة  السعودي"،  للعمران  الجغرافية  الدراسة  مصادر   " ،  ـ  اهرة 

1999 . 
34  ، دمنهور   ، البحيرة  محافظة  تنمية  ندوة  كتاب   ،" منطقة رشيد  في  الجغرافية  التغيرات   " ـ 

1999 . 
ـ " السكن العشوائي بمدينة شبين الكوم " ، كتاب مؤتمر التوطن العشوائي بالدلتا ، جامعة  35

 .  2000المنوفية ، أبريل 
العر36 البينية  للتجارة  الجغرافي  التقويم   " ،  ـ  العرب  للجغرافيين  الثاني  الملتقى  بحوث   ،" بية 

 .   2000القاهرة ، نوفمبر 
ـ " اتحاد الجغرافيين العرب كأحد آليات التعاون العلمي العربي " ، ندوة البحث العلمي العربي  37

 .   2001، اتحاد الجامعات العربية، القاهرة ، 
38،" العلمية  للدراسة  بيانات  كمصدر  المعلومات  شبكة   " اإلنسانية    ـ  العلوم  مؤتمر  بحوث 

 .  2002وتقنيات المعلومات ، المنوفية ، أبريل 
اإلنسانيات ،  39 للعراق " مجلة  أمريكي  األنجلو  العربية بعد االحتالل  الدول  ـ " مستقبل جامعة 

 2003كلية اآلداب فرع دمنهور ـ مايو  
الحضر40 العمران  العربية   ي العرب   يـ " دراسات  الجغرافية  المجلة    بالمجلة   " ـ عرض وتحليل 

 . 2004الثالث واألربعونالجغرافية العربية، العدد 
الجغرافي  41 البحث  في  اآللية  لمنتج  العلمي  التقويم   " العدد  "   ـ  العربية،  الجغرافية  المجلة   ،

 . 2005السادس واألربعون



عية الجغرافية  " استدامة النظم الريفية ، المفهوم والتطبيق " محاضرة بالموسم الثقافي للجم  -42
 .  2005/  5/4المصرية  
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