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 التدرج العلمى .

 . 1975ليسانس آداب   جامعة القاهرة  سنة  .1
 . 1985جامعة القاهرة سنة  –كلية اآلداب –ماجستير في اآلداب  .2
 . 1989جامعة عين شمس سنة  –كلية البنات –دكتوراه في اآلداب  .3

 .  التدرج الوظيفي
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 . 1976مدرس بالتربية والتعليم سنة  .1
جامعدددددددة المنوفيدددددددة اعتبدددددددارا مدددددددن  –كليدددددددة التربيدددددددة  –معيدددددددد بقسدددددددم العلدددددددوم االجتماعيدددددددة  .2

15/1/1981. 
جامعددددددة المنوفيددددددة مددددددن  –كليددددددة التربيددددددة  –مدددددددرس مسدددددداعد بقسددددددم العلددددددوم االجتماعيددددددة  .3

1/4/1985. 
جامعدددددددة المنوفيدددددددة اعتبدددددددارا  مددددددددن  –كليددددددددة اآلداب  –مددددددددرس مسددددددداعد بقسدددددددم الجغرافيدددددددا  .4

30/6/1987 . 
 . 19/11/1989القسم بالكلية اعتبارا  من مدرس بذات  .5
 م . 1994/  1993عمل فى كلية التربية بمدينة حجة باليمن خالل العام الجامعى  .6
 . 10/9/1995أستاذ مساعد بذات القسم بالكلية اعتبارا  من  .7
 2000/  1995عمل فى كلية اآلداب للبندات بالددمام بالمملكدة العربيدة السدعودية خدالل  .8

 م .
  0 28/1/2007ات القسم بالكلية اعتبارا  من أستاذ بذ .9

م  9/12/2008وكيل كلية اآلداب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة اعتبارا  مدن  .10
. 

 النشاط العلمي . 

 أوال : فى الجمهورية اليمنية : 

 .البحوث 

األسدوا  الجبليدة وسدلول التداجر الجبلدى فدى محافظدة حجدة ر الجمهوريدة اليمنيدة ر تحليدل  .1
فددي ر مجلددة بحددوث كليددة اآلداب ر جامعددة المنوفيددة ر العدددد الرابددع عشددر ر أغسدد س جغرا

 م.1993
أثر الموضع فى خ ة وأنماط استخدام األرض فى المدينة الجبلية : دراسة ت بيقية على  .2

جامعددة المنيددا ر قسددم الجغرافيددا ر المجلددد ال ددامن ر  –الدديمن ر كليددة اآلداب  –مدينددة حجددة 
 م.1994العدد العاشر ر 
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التحليدددل الجغرافدددي ونتددداج واسدددتهالل القدددات ر وانعكاسددداتص علدددى التنميدددة االقتصدددادية فدددى  .3
الدددديمن ر دراسددددة ت بيقيددددة علددددى محافظددددة حجددددة ر الجمهوريددددة اليمنيددددة ر مجلددددة الجغرافيددددة 

 م.1998والتنمية ر كلية اآلداب ر جامعة المنوفية ر العدد العاشر ر يناير 
اليمنية ر دراسة في جغرافية النقل ر مجلة كلية اآلداب شبكة ال ر  البرية في الجمهورية  .4

 م.  2002ر يوليو  50ر جامعة المنوفية العدد 

 ثانيا : في المملكة العربية السعودية .

اوشراف على رسالة ماجستير في موضوع " ميناء الظهدران الجدو" " دراسدة فدي جغرافيدا  .1
 م.  2000هد و 1421ب للبنات بالدمام النقل لل البة / مسفرة صالح الغامدى ر كلية اآلدا

اوشددراف علددى رسددالة الدددكتوراه عددن "األسددوا  الدوريددة فددى محافظددة الق يدد " دراسددة فددى  .2
الجغرافيددددة االقتصدددداديةر لل البددددة/ نعيمددددة سددددعد السددددبيعى ر كليددددة اآلداب للبنددددات بالدددددمام ر 

 م. 2000هد/1421
ى المن قدة الشدرقية مدن المملكدة االشترال فى مناقشة رسالة دكتوراه عن الغاز ال بيعي فد .3

 م.1999هد/  1420العربية السعودية لل البة/ شريفص القح انى ر
تحكددديم بحددددث عدددن تددددمثير الحركدددة المروريددددة علددددى مواقدددع متدددداجر تجز دددة المددددواد الغذا يددددة  .4

الصددغيرة " للباحددث / محمددد مصددلح ال مددالى ر ونشددر فددى الندددوة الجغرافيددة السادسددة ألقسددام 
 م.1999المملكة العربية السعودية ر مارس   الجغرافيا بجامعات

 ثال ا  : اونتاج العلمي في جمهورية مصر العربية

 البحوث العلمية .

مدينددة شددبين الكددوم : دراسددة فددى جغرافيددة المدددن ر ماجسددتير غيددر منشددورة ر كليددة اآلداب  .1
 م . 1985جامعة المنوفية ر القاهرة 

ة جغرافيدددة ر دكتددوراة غيدددر منشدددورة ر كليدددة األسددوا  الريفيدددة فدددى محافظددة المنوفيدددة : دراسددد .2
 م . 1989البنات ر جامعة عين شمس ر القاهرة 

ت ددور الخري ددة الصددناعية فددى من قددة المنوفيددة خددالل الفتددرة العربيددة وحتددى انتهدداء القددرن  .3
 م.1991التاسع عشرمجلة بحوث كلية اآلداب جامعة المنوفية ر العدد السابع ر ديسمبر 
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رة التجز دددة فدددى محافظدددة المنوفيدددةر مجلدددة كليدددة اآلداب جامعدددة جواندددن مدددن جغرافيدددة تجدددا .4
 م.1992المنوفية ر العدد ال امن ر يناير 

اسدددتخدام األرض فدددى أراضدددى  دددرا النهدددر ر دراسدددة ميدانيدددة فدددي الجغرافيدددة االقتصدددادية  .5
لجزيددرة أبددي نشددابة ر مجلددة الجغرافيددة والتنميددة ر كليددة اآلداب ر جامعددة المنوفيددة ر العدددد 

 م.199 5ينايراألول ر 
اخددتالل وتقددزم وتفتددة حيددازة األراضددى الزراعيددة فددي أواخددر القددرن العشددرين ومسددتهل القددرن  .6

الحددداد" والعشدددرين ر دراسدددة جغرافيدددة ت بيقيدددة علدددى مركدددز مندددوف ر محافظدددة المنوفيدددة ر 
مجلة الجغرافية والتنمية ر كلية اآلداب جامعة المنوفية ر العددد الرابدع والعشدرون ر فبرايدر 

 .م2001
موقددع ميندداء جدددة الجددوى ودوره فددى النقددل الجددوى ر مجلددة شددر  أوسدد ية ر جامعددة عددين  .7

 م.2001سبتمبر  282شمس ر العدد 
االسدددتخدامات المنزليدددة لل اقدددة الكهربا يدددة فدددى محافظدددة المنوفيدددة ر دراسدددة فدددي الجغرافيدددا  .8

االقتصادية ر مجلة بحوث الشر  األوسط ر جامعة عين شمس ر العددد الحداد" عشدر ر 
 م . 2002سبتمبر  

اوتجاهات الحدي ة فدى جغرافيدة التسدويق ر بحدث مقددم للدى اللجندة العلميدة الدا مدة لترقيدة  .9
 م  2003األساتذة المساعدين واألساتذة عام 

أثدددر الموقدددع وأسدددعار األرض فدددى التركيدددن التجدددارى الحةدددرى : دراسدددة جغرافيدددة ت بيقيدددة  .10
معدددة المنوفيدددة ر اصددددارات خاصدددة  علدددى مديندددة مندددوف ر مجلدددة بحدددوث كليدددة اآلداب ر جا

 م . 2004أكتوبر  27
جوانددن مددن فقددر الدددخل فددى محافظددة المنوفيددة دراسددة فددى الجغرافيددا االقتصددادية ر  مجلددة  .11

 2005( ر يناير  30بحوث كلية اآلداب ر جامعة المنوفية ر سلسلة اصدارات خاصة ) 
 م .

مثره ببرندداما اوصددالا ت ددور هيكددل الصددناعات التحويليددة فددي محافظددة كفددر الشدديخ ر وتدد .12
االقتصددددداد" ر االنسدددددانيات كليدددددة اآلداب فدددددرع دمنهدددددور ر سلسدددددلة اوصددددددارات الخاصدددددة 

 م.1999
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األبعدداد الجغرافيددة لتسددويق االبددل فددى مصددر : دراسددة حالددة لسددو  برقدداش ر مجلددة مركددز  .13
م ) مقبول النشر  2005البحوث الجغرافية والكارتوجرافية بمدينة السادات ر العدد ال الث  

. ) 
المراكز التجارية الكبرى بالقاهرة ر دراسة ميدانية في الجغرافية االقتصادية ر مجلدة مركدز  .14

م ) مقبددددول  2007البحددددوث الجغرافيددددة والكارتوجرافيددددة بمدينددددة السددددادات ر العدددددد التاسددددع 
 النشر (. 

ت ور شبكة ال ر  البريدة السدعودية خدالل النصد  ال دانى مدن القدرن العشدرين فدى كتداب  .15
 م . 2007ية النقل بين األدب والمنها والت بيق ر سرس الليان جغراف

 التحليل الكمى لشبكة ال ر  السعودية ر فى كتاب جغرافية النقل .  .16
قدددراءة فدددى الموقدددع السياسدددى المصدددرى ر فدددى كتددداب جغرافيدددة مصدددر بدددين حتميدددة الموقدددع  .17

 م . 2009الجغرافى وتجارب التنمية 
القرن التاسع عشر ) تجربة محمدد علدى ( فدى كتداب قراءات فى الخري ة الزراعية أواخر  .18

 م  2009جغرافية مصر بين حتمية الموقع الجغرافى وتجارب التنمية 
خري ددة ال اقددة العربيددة  بددين األزمددة والحددل فددى كتدداب جغرافيددة مصددر بددين حتميددة الموقددع  .19

 م  2009الجغرافى وتجارب التنمية 
مدددن منظدددور جغرافدددى فدددى نددددوة مديريدددة فدددى رحددداب ال دددورة : الموا ندددة واالنتما يدددة لمصدددر  .20

 م  2011 4/ 21الشباب والرياضة فى شبين الكوم 
نظريدددات فددددى التفاعدددل ال ددددورى ر دراسدددة حالددددة علدددى ال ددددورة المصدددرية ر مجموعددددة ندددددوات  .21

لمدارس مركز بركة السبع ال انوية فى ا ار التوعية البيئية بال ورة خدالل األشدهر األربعدة 
 ايو .م –ابريل  –مارس  –فبراير 

أحددث مدا كتدن عدن ال دورة  –فى رحاب ال ورة : جغرافية مصر بين فكر ال ورة وتحدياتها  .22
 م . 2011من منظور جغرافى مارس 

األبعاد الجغرافية لجريمة المخدرات فى مصر ر بحث فى كتاب جغرافية مصدر بدين فكدر  .23
 م .  2011ال ورة وتحدياتها  

ر جغرافدددى ر بحدددث مقددددم للمددد تمر ال الدددث واقددع االنتخابدددات الر اسدددية المصدددرية مدددن منظددو  .24
 م .2012-6-4بكلية األداب جامعة المنوفية فى الفترة 
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الموقع الجغرافى والتحديات اورهابية على مصرر فى خري ة مصر بين االرهاب وال دورة  .25
ر دراسددددة جغرافيددددة تحليليددددة للمرتكددددزات الفكريددددة والتحددددديات الداخليددددة والخارجيددددة ر الدددددار 

-977-90-3704-2ر وترقيم دولى  2015/    23648ر رقم ايداع    المصرية للكتاب
 م2015ر  978

الجوانددن الفكريددة لظدداهرة اورهدددددددددداب ر فددى خري دددة مصددر بددين االرهدداب وال ددورة ر دراسدددة  .26
جغرافيددددة تحليليددددة للمرتكددددزات الفكريددددة والتحددددديات الداخليددددة والخارجيددددة ر الدددددار المصددددرية 

ر  978-977-90-3704-2ر وتدددرقيم دولدددى  2015/  23648للكتددداب ر رقدددم ايدددداع 
 م2015

م ومددا بعدددها ر 2011يندداير  25التحليددل الجغرافددى ألحددداث المرحلددة األولددى مددن أحددداث  .27
فدددى خري دددة مصدددر بدددين االرهددداب وال دددورة ر دراسدددة جغرافيدددة تحليليدددة للمرتكدددزات الفكريدددة 

ر  2015/  23648 والتحديات الداخلية والخارجية ر الدار المصرية للكتاب ر رقم ايدداع
 م2015ر  978-977-90-3704-2وترقيم دولى 

المر يددات الجغرافيددة ألحددداث المرحلددة األولددى ر فددى خري ددة مصددر بددين االرهدداب وال ددورة ر  .28
دراسة جغرافية تحليلية للمرتكزات الفكرية والتحديات الداخلية والخارجية ر الددار المصدرية 

ر  978-977-90-3704-2يم دولددى ر  وتددرق 2015/  23648للكتدداب ر رقددم ايددداع 
 م2015

حركددة حمدداس واألحددداث اورهابيددة فددى مصددرر فددى خري ددة مصددر بددين االرهدداب وال ددورة ر  .29
دراسة جغرافية تحليلية للمرتكزات الفكرية والتحديات الداخلية والخارجية ر الددار المصدرية 

ر  978-977-90-3704-2ر  وتددرقيم دولددى  2015/  23648للكتدداب ر رقددم ايددداع 
 م2015

الت ددور والتنمدديط الجغرافددى ألحددداث المرحلددة األولددى ر فددى خري ددة مصددر بددين االرهدداب  .30
وال ورة ر دراسة جغرافية تحليلية للمرتكزات الفكرية والتحدديات الداخليدة والخارجيدة ر الددار 

-90-3704-2ر  وتدددددرقيم دولدددددى  2015/  23648المصدددددرية للكتددددداب ر رقدددددم ايدددددداع 
 م2015ر  977-978

ط الر يسة لإلرهاب فى المرحلة األولدى ر فدى خري دة مصدر بدين االرهداب وال دورة ر األنما .31
دراسة جغرافية تحليلية للمرتكزات الفكرية والتحديات الداخلية والخارجية ر الددار المصدرية 
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ر  978-977-90-3704-2ر  وتددرقيم دولددى  2015/  23648للكتدداب ر رقددم ايددداع 
 م2015

لمرحلددة ال انيددة ر فددى خري ددة مصددر بددين االرهدداب وال ددورة ر التحليددل الجغرافددى ألحددداث ا .32
دراسة جغرافية تحليلية للمرتكزات الفكرية والتحديات الداخلية والخارجية ر الددار المصدرية 

ر  978-977-90-3704-2ر  وتددرقيم دولددى  2015/  23648للكتدداب ر رقددم ايددداع 
 م2015

ة مصر بين االرهداب وال دورة ر دراسدة مر يات جغرافية ألحداث الرحلة ال انية ر فى خري  .33
جغرافيددددة تحليليددددة للمرتكددددزات الفكريددددة والتحددددديات الداخليددددة والخارجيددددة ر الدددددار المصددددرية 

ر  978-977-90-3704-2ر  وتددرقيم دولددى  2015/  23648للكتدداب ر رقددم ايددداع 
 م2015

ب وال ورة ر الت ور والتنميط الجغرافى ألحداث المرحلة ال انية : خري ة مصر بين االرها .34
دراسة جغرافية تحليلية للمرتكزات الفكرية والتحديات الداخلية والخارجية ر الددار المصدرية 

ر  978-977-90-3704-2ر وتدددرقيم دولدددى  2015/  23648للكتددداب ر رقدددم ايدددداع 
 م2015

اورهددددددداب المدددنى فددى المرحلددة ال انيددة ر فددى خري ددة مصددر بددين االرهدداب وال ددورة ر دراسددة  .35
يددددة تحليليددددة للمرتكددددزات الفكريددددة والتحددددديات الداخليددددة والخارجيددددة ر الدددددار المصددددرية جغراف

ر  978-977-90-3704-2ر  وتددرقيم دولددى  2015/  23648للكتدداب ر رقددم ايددداع 
 م2015

المر يددات الجغرافيددة ألحددداث المرحلددة ال ال ددة ر فددى خري ددة مصددر بددين االرهدداب وال ددورة ر  .36
ت الفكرية والتحديات الداخلية والخارجية ر الددار المصدرية دراسة جغرافية تحليلية للمرتكزا

ر  978-977-90-3704-2ر وتدددرقيم دولدددى  2015/  23648للكتددداب ر رقدددم ايدددداع 
 م2015

الت ور والتنميط الجغرافى ألحداث المرحلة ال ال ة : خري ة مصر بين االرهاب وال ورة ر  .37
ات الداخلية والخارجية ر الددار المصدرية دراسة جغرافية تحليلية للمرتكزات الفكرية والتحدي

ر  978-977-90-3704-2ر وتدددرقيم دولدددى  2015/  23648للكتددداب ر رقدددم ايدددداع 
 م2015
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أنمدداط اورهدددددددددداب فددى المرحلددة ال ال ددة ر فددى خري ددة مصددر بددين االرهدداب وال ددورة ر دراسددة  .38
ر الدددددار المصددددرية  جغرافيددددة تحليليددددة للمرتكددددزات الفكريددددة والتحددددديات الداخليددددة والخارجيددددة

ر  978-977-90-3704-2ر  وتددرقيم دولددى  2015/  23648للكتدداب ر رقددم ايددداع 
 م2015

التحليددل الجغرافددى ألحددداث المرحلددة الرابعددة ر فددى خري ددة مصددر بددين االرهدداب وال ددورة ر  .39
دراسة جغرافية تحليلية للمرتكزات الفكرية والتحديات الداخلية والخارجية ر الددار المصدرية 

ر  978-977-90-3704-2ر  وتددرقيم دولددى  2015/  23648اب ر رقددم ايددداع للكتدد
 م2015

م ر فددى خري ددة مصددر بددين االرهدداب وال ددورة ر 2013يونيددو  30التحليددل الجغرافددى ل ددورة  .40
دراسة جغرافية تحليلية للمرتكزات الفكرية والتحديات الداخلية والخارجية ر الددار المصدرية 

ر  978-977-90-3704-2ر  وتددرقيم دولددى  2015/  23648للكتدداب ر رقددم ايددداع 
 م2015

الت ور والتنميط الجغرافى ألحداث المرحلدة الرابعدة : خري دة مصدر بدين االرهداب وال دورة  .41
ر دراسددددة جغرافيددددة تحليليددددة للمرتكددددزات الفكريددددة والتحددددديات الداخليددددة والخارجيددددة ر الدددددار 

-90-3704-2دولددددى م ر وتددددرقيم  2015/  23648المصددددرية للكتدددداب ر رقددددم ايددددداع 
 م2015ر  977-978

التحليددل الجغرافددى ألحددداث المراحددل األربددع ر فددى خري ددة مصددر بددين االرهدداب وال ددورة ر  .42
دراسة جغرافية تحليلية للمرتكزات الفكرية والتحديات الداخلية والخارجية ر الددار المصدرية 

ر  978-977-90-3704-2ر  وتددرقيم دولددى  2015/  23648للكتدداب ر رقددم ايددداع 
 م2015

 اوشراف علي رسا ل الماجستير .
 .1990النقل والتنمية فى محافظة المنوفية ر ال الن عادل لسماعيل شاويش ر  .1
الك بان الرملية فى شر  الدلتا ر دراسدة جيومورفولوجيدة ر لل الدن عدواد حامدد محمدد موسدى  .2

 م . 1990ر 
بحريدة  / لل الدن / محمدود األشكال األرضية الناتجة عن فعدل الريداا بمدنخفل الواحدات ال .3

  2000لبراهيم دسوقي عام 
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دراسدددة فدددي الجغرافيدددا االقتصدددادية ر لل الدددن /  –ال اقدددة الكهربا يدددة فدددي محافظدددة المنوفيدددة  .4
 م.2001يوس  السيد محمد يوس  عام 

األمراض المهنية في مركز قويسنا ر دراسة جغرافية ر لل الدن/ صدبحي متدولي عبدد المجيدد  .5
 م. 2001سالم عام 

جغرافيددددا تجددددارة التجز ددددة فددددي مدينددددة  ن ددددا ر لل البددددة /فريددددد أحمددددد عاصددددم المالوانددددي عددددام  .6
 م.2002

تغيدددر الحيددددازة الزراعيددددة األرضددددية فدددي مركددددز البدددداجور ر خددددالل النصددد  ال دددداني مددددن القددددرن  .7
 م. 2002العشرين لل البة / نجالء أحمد علي عام 

مدينددة تددال ر منوفيددة ر لل البددة/ األبعدداد االقتصددادية فددي البيئددات العشددوا ية الحةددرية ر فددى  .8
 م. 2002رباب مص في الشناو" عام 

مراكدز تجددارة التجز ددة فددي مديندة المحلددة الكبددر" ر دراسددة جغرافيدة ر لل البددة/ عددزة محمددد أبددو  .9
 م. 2002فوده عام 

خري ددة األمددراض بمركددز الشددهداء ر دراسددة فددي الجغرافيددا ال بيددة ر لل البددة / سددلمي لبددراهيم  .10
 م. 2002محمد عام 

الخدددمات التعليميددة فددي مركددز الشددهداء ر دراسددة جغرافيددة ر لل البددة/ هدداجر عددزت فددروات ر  .11
 م. 2003عام 

جغرافية الخدمات التعليمية في مركز كفر الشيخ لل الن/ عمرو أحمدد أحمدد لسدماعيل عدام  .12
 م .  2003

فقدددر الددددخل فدددى مركدددز مندددوف : دراسدددة فدددى الجغرافيدددة االقتصدددادية / ال الدددن أحمدددد أمدددين  .13
 م. 2004الصيفى 

السددددياحة فددددى محافظددددة اوسددددماعيلية : دراسددددة فددددى الجغرافيددددة االقتصددددادية / ال البددددة عددددال  .14
 م . 2007الشرقاوى 

التعلددديم الجدددامعى فدددى محافظدددة المنوفيدددة : دراسدددة ت بيقيدددة علدددى جامعدددة المنوفيدددة ر لل الدددن  .15
 م  2007لسالم عمر الشوربجى 

لشديخ : دراسدة جغرافيدة / ال البدة نهدى أشدرف الخدمة التليفونية األرضية فى محافظدة كفدر ا .16
 م .2009
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الخري ة الجيومورفلوجية للجانن الشمالى للجبل األخةدر بليبيدا فيمدا بدين وادى المشدهور و  .17
 م .2010الفتح ر لل الن محمد ع ايا ر 

 م . 2011جغرافية الخدمات التعليمية فى مركز منوف لل الن حمدى ع ا  .18
دراسة فدى الجغرافيدة االقتصدادية لل الدن  –سيراميك فى مصر  التحليل الجغرافى لصناعة ال .19

 م . 2013جالل سعيد 
م 2012خري ة االنتخابات النيابية فدى محافظدة المنوفيدة ر لل البدة صدابحة السديد الشدال ر  .20

. 
اسددتهالل الكهربدداء فددى مدينددة شددبين الكددوم ر دراسددة فددى الجغرافيددة االقتصددادية ر لل البددة آيددة  .21

 م . 2014النجار ر 
 اوشراف على الدكتوراه .: 

ال اقدددة الكهربا يدددة فدددي محافظدددة دميددداط ر دراسدددة جغرافيدددة ر لل الدددن / ياسدددر لبدددراهيم محمدددد  .22
 م.2002الجمال عام 

استهالل ال اقة الكهربا ية في محافظة كفر الشيخ ر دراسة جغرافية لل الدن / أشدرف سدالم  .23
 م.2003شحاتص عام 

يددددة ر دراسددددة فددددى الجغرافيددددة االقتصددددادية  لل الددددن اسددددتهالل الغددددذاء لسددددكان محافظددددة المنوف .24
 م . 2004صبحى متولى عبد التواب /

االسدددددتهالل المنزلدددددى للغددددداز ال بيعدددددي فدددددى محافظدددددة اوسدددددكندرية  : دراسدددددة فدددددى الجغرافيدددددة  .25
 م . 2009االقتصادية / ال الن يوس  أبو الفةل 

لل الدددن عمدددرو  فقدددر الددددخل فدددى محافظدددة كفدددرا لشددديخ دراسدددة فدددى الجغرافيدددة االقتصدددادية  / .26
 م . 2009لسماعيل 

السددكان والتنميدددة فدددى محافظدددة صدددالا الددددين فددى العدددرا  ر لل الدددن /  وفدددان سددد ام حسدددن  .27
 م .2010محمد البياتى ر من منظور جغرافى ر 

الفقددر الزراعدددى فدددى محافظددة المنوفيدددة :دراسدددة فدددى الجغرافيددة االقتصدددادية / لل البدددة  نجدددالء  .28
 م  2011أحمد علي عبد السيد 

ج واسدتهالل الزيتدون فدى شدعبية مصددراتص الجماهيريدة الليبيدة لل الدن أمحمدد عبدد الحميددد لنتدا .29
 م . 2011
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صددناعة الغددزل والنسدديا فددى المدددن الجديدددة دراسددة فددى الجغرافيددة االقتصددادية / ال البددة أمددل  .30
 م .2012موسى أداب بنها 

ة االقتصدادية تخ يط مواقع الخدمات الصحية فى محافظة المنوفية ر دراسة فى الجغرافيد .31
 م .2013سلمى لبراهيم محمد على ر  /

أقاليم السياحة الدولية الوافدة للى مصر : دراسة فى جغرافية السياحة / عال الشرقاوى  ر  .32
 م2015كلية األداب جامعة المنوفية ر 

 مناقشة الرسا ل 

م. ) 2001الحركددة المروريددة علددى معددابر فددرع رشدديد ر لل الددن / أشددرف سددالم شددحاتة عددام  .1
 ماجستير ( .

خري ة التعمير الزراعي غرب بحر يوسد  ر دراسدة كارتوجرافيدة ر لل الدن / محمدود فتحدي  .2
 م. ) ماجستير ( .2001محمد عام 

م  ) 2000جغرافيددة الصددناعة فددي محافظددة البحيددرة لل البددة / أمددانى أحمددد المنشدداوى عددام  .3
 دكتوراه (

سدددالم عبدددد السدددتار عبدددد الل يددد  خددددمات النقدددل الريفدددي بمحافظدددة الغربيدددة لل الدددن / عبدددد ال .4
 م. ) ماجستير ( .2002

الحيازة الزراعية في مركز أشمون ر دراسة في الجغرافية الزراعية  ر لل الن / موسي فتحي  .5
 م. ) ماجستير ( .2002عتلم عام 

التركين المحصولي في مركز السن ة ر محافظة الغربية ر دراسدة فدي الجغرافيدة الزراعيدة ر  .6
 م )ماجستير (.2003نسي  جابر سمير به /
مياه الشرب فى محافظة دمياط دراسة جغرافية ر شدري  عبدد السدالم شدري  ر كليدة اآلداب  .7

 م ) دكتوراه ( .2004جامعة المنوفية ر 
الوحدات العالجية الخاصة بالقاهرة الكبرى ر دراسة في جغرافية الخدمات لل الدن / أشدرف  .8

 م.2005محروس ) دكتوراه (
لزراعيددددة فددددى محافظددددة المنوفيددددة ر دراسددددة فددددى الجغرافيددددة االقتصددددادية ر مشددددكالت األرض ا .9

 م ) دكتوراه ( .2010لل الن موسى فتحى عتلم ر 
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الجريمة فى محافظة المنوفية : دراسة فى الجغرافية االجتماعية /لل البة سدعاد سدعيد السديد  .10
 م .2005ابراهيم )ماجستير ( 

مسددتقبل فددى محافظدددة المنوفيددة : /لل الددن السددديد العمددران وفقددا لجدددودة الحيدداة بددين الواقدددع وال .11
 م . 2006محمد على محمود ) ماجستير ( 

األراضددي المنزوعددة مددن البحددر بمن قددة الدددمام الحةددرية : دراسددة جغرافيددة / لل الددن محمددد  .12
 م . ) ماجستير ( . 2007سمير عبد العزيز 

القدادر ر كليدة اآلداب ر  أنماط العمران بمدينة المنيا وفقا لجدودة الحيداة ر شدري  محمدد عبدد .13
 م ) ماجستير ( 2007جامعة المنوفية ر 

تنمية الجزر النيلية فيما بين قنا ر نجع حمادى وقنا ر لسنا / / لل الدن احمدد منصدور ر  .14
 م .) ماجستير ( . 2010كلية اآلداب جامعة بنها 

اآلداب  استخدام األرض فى الجزر النهرية بفرعى دمياط ورشيد رأسدماء فتحدى يوسد  كليدة .15
 م . ) ماجستير ( . 2010ر جامعة بنها  

التقويم الجغرافى لمواضع االستخدامات الصحية بمدن محافظة المنوفية ر زينن احمد سلوم  .16
 م ) دكتوراه ( .2010ر جامعة المنوفية  

المن قدددة المركزيدددة لمديندددة مندددوف : دراسدددة فدددى جغرافيدددة المددددن ررشدددا صدددابر نوفدددل ر كليدددة  .17
 م ) ماجستير( .2010وفية  اآلداب جامعة المن

المددددزارع السددددمكية فددددى محافظددددة الدقهليددددة  ر أمددددين لبددددراهيم ر كليددددة اآلداب جامعددددة  ن ددددا ر  .18
 .) دكتوراه ( .  2010

تجربدددة اوسدددكان الحكدددومى :دراسدددة ت بيقيدددة علدددى من قدددة قهدددا ر ليمدددان عبدددد الحميددددر كليدددة  .19
 م ر ) ماجستير(  2011اآلداب جامعة المنوفية ر 

غرافيدددة لمشدددكلة الغدددذاء فدددى أثيوبيدددا ر علدددى عيدددد عدددالم محمدددد ر معهدددد الدراسدددات االبعددداد الج .20
 م ) دكتوراه ( .2011والبحوث اوفريقية ر 

التقددويم التنمددوى ومكانيددة الوصددول فددى مدينددة صددنعاء مددن خددالل خري ددة االيزوكددرون بددنظم  .21
 م ) دكتوراه ( .2012المعلومات الجغرافية ر 

شدددرقية : دراسدددة جغرافيدددة ر محمدددد محمدددد مهددددى ر كليددددة الخري دددة االقتصدددادية لمحافظدددة ال .22
 م ) دكتوراه ( .2012اآلداب جامعة الزقازيق ر 
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تمثير البيئة علدى الزراعدة فدى محافظدة المنوفيدة ر لل الدن محمدد علدى محمدد السديد ر معهدد  .23
 م .2012جامعة السادات  –البحوث البيئية 

مةدددان علدددى عبدددد الهدددادى ر كليدددة الصدددناعات الزراعيدددة فدددى محافظدددة الدقهليدددة ر لل الدددن ر  .24
 م .2015اآلداب جامعة المنصورة 

المندداو وأثددره علددى بعددل مظدداهر النشدداط البشددرى فددى مدددن مختددارة بمن قتددى الجبددل الغربددى  .25
ليبيا ر دراسة فى المناو الت بيقى ر حسين عبد هللا ركلية اآلداب جامعة بنها  –وسهل الجفارة 

 م ) دكتوراه ( . 2015ر 
وتمثيره على المواقع الصناعية بمركز  ن دا ر لل الدن أحمدد أبدو زيدد كتدوراة ر شبكات النقل   .26

 م  . 2015كلية اآلداب جامعة  ن ا ر 
األخ ددار البيئيددة فددى محافظددة قنددا وأثرهددا علددى التخ دديط االنمددا ى / ال الددن أحمددد محمددود  .27

 م . 2015منصورر كلية األداب ر بنها 

 النشاط البيئى

 م. 2000/2001خالل العام الجامعى  االشترال فى لجنة البيئة .1
 م. 2002/2003 – 2001/2002االشترال فى لجنة شئون التعليم فى العامين  .2
  2007/2008 – 2006/2007االشترال فى لجنة الدراسات العليا خالل العامين  .3
 م . 2008/  2007أمين مجلس الكلية خالل العام الدراسى  .4
 م . 2011/  2000عةو مجلس قسم الجغرافيا خالل الفترة  .5
 م  .3013 – 2008عةو لجنة البيئة بالجامعة  .6
 م . 2009/ 10/  14تشكيل وحدة المشاركة المجتمعية بالكلية بهاريخ  .7
 م . 2008ورقة عمل عن االحتياجات الفعلية لسو  العمل وتم تحليلها عام  .8
هدددا اوعدددداد والتجهيدددز لمددد تمر الكليدددة عدددن ظددداهرة العشدددوا ية فدددى مصدددر مظاهرهدددا وعالج .9

 م . 24/5/2010بهاريخ  
 دعوة رجال األعمال للمشاركة فى األنش ة البيئية التى تقوم بها لجنة البيئة بالكلية . .10
المشاركة في م تمر العلوم اونسانية وتقنيات المعلومات ر جامعة المنوفية في الفترة من  .11

 م . 2002لبريل  17للى16
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جامعددددة المنوفيددددة فددددي الفتددددرة مددددن  –الموا نددددة ومسددددتقبل مصددددرر المنعقددددد بكليددددة اآلداب  .12
 م . 2007نوفمبر  27للى25

العشدددوا ية فدددى مصدددر  2010ندددوفمبر  4 -2جامعدددة المنوفيدددة ر  مددد تمر كليدددة اآلداب .13
 مظاهرها وعالجها  .

عن هوية مصر : المن لق   2014نوفمبر    6  -4م تمر كلية اآلداب ر جامعة المنوفية  .14
 نحو التنمية المستدامة .

 الندوات 
 م .5/3/2009فية بمناسبة المولد النبوى الشري  يوم ندوة ثقا .1
 م . 17/3/2009ندوة عن الصحة اونجابية يوم  .2
 ر . 22/3/2009ندوة عن أمراض الكبد وكيفية الوقاية منها يوم  .3
 . . 28/4/2009ندوة عن التدخين واودمان يوم  .4
 م .15/10/2009التوعية البيئية من مرض أنفلونزا الخنازير بهاريخ  .5
 م .27/12/2009توعية البيئية لمرضى الكبد و ر  الوقاية منها ال .6
 م .14/3/2010ندوة بعنوان التدخين  .7
 م . 16/3/2010ندوة بعنوان االحتباس الحرارى  .8
ندوة عن تغيرات البيئدة الجغرافيدة فدى الددلتا بالتعداون مدع المجلدس األعلدى لل قافدة بهداريخ  .9

 0م11/4/2010
 م.20/4/2010اعيات االجتماعية للزواج العرفي  ندوة : األصول الشرعية والتد .10
 . 1/3/2010الصحة اونجابية   .11
 م . 28/11/2010ندوة : دور التوعية الدينية فى تعديل السلوكيات اونسانية بهاريخ  .12
 م. 5/12/2010ندوة بعنوان التوعية البيئية لمرض الكبد واألوبئة بهاريخ  .13
 م. 27/4/2011سياسية فى مصر  بهاريخ ندوة بعنوان ال ورة ومستقبل المشاركة ال .14
 م .  4/5/2011ندوة بعنوان ال ورة والحلم المصرى بهاريخ  .15
 م.2011/ 20/2ندوة بعنوان الب الة وتداعياتها االقتصادية بهاريخ  .16
 م.28/2/2011ندوة بعنوان األمية فى مصر من منظور اجتماعي واقتصاد"    .17
 م . 3/2011/  3صر ندوة بعنوان تدهور األراضي الزراعية فى م .18
 م. 15/3/2011ندوة بعنوان مشاكل المياه فى مصر فى ظل المستجدات العالمية  .19
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 م. 21/3/2011ندوة بعنوان المخدرات وانعكاساتها السلبية على الشباب   .20
 م .21/4/2011ندوة بعنوان فى رحاب ال ورة  .21
ب المديندددة الجامعيدددة نددددوة بعندددوان الموا ندددة والتوعيدددة األخالقيدددة والتوعيدددة السياسدددية ل دددال .22

 م  الب كليات الزراعة والتربية ر شبين الكوم .6/3/2012بجامعة المنوفية ر ال الثاء 
نددددوة بعندددوان الموا ندددة والتوعيدددة األخالقيدددة والتوعيدددة السياسدددية ل دددالب المديندددة الجامعيدددة  .23

 م  ددالب كليددات الزراعددة والتربيددة واألمددل شددبين6/3/2012بجامعددة المنوفيددة ر ال الثدداء 
 الكوم .

نددددوة بعندددوان الموا ندددة والتوعيدددة األخالقيدددة والتوعيدددة السياسدددية ل دددالب المديندددة الجامعيدددة  .24
 م  الب كليات الهندسة ر شبين الكوم .7/3/2012بجامعة المنوفية ر االربعاء  

نددددوة بعندددوان الموا ندددة والتوعيدددة األخالقيدددة والتوعيدددة السياسدددية ل دددالب المديندددة الجامعيدددة  .25
م مدينددددة ال البددددات بالمن قددددة 11/3/2012ة ر فددددرع السددددادات ر األحددددد بجامعددددة المنوفيدددد

 الرابعة .
نددددوة بعندددوان الموا ندددة والتوعيدددة األخالقيدددة والتوعيدددة السياسدددية ل دددالب المديندددة الجامعيدددة  .26

م مديندددة ال البدددات القديمدددة امدددام 11/3/2012بجامعدددة المنوفيدددة فدددرع السدددادات ر األحدددد 
 مصنع عوف  

والتوعيدددة األخالقيدددة والتوعيدددة السياسدددية ل دددالب المديندددة الجامعيدددة  نددددوة بعندددوان الموا ندددة .27
م مديندددة ال البدددات القديمدددة والجديددددة ر امدددام 12/3/2012بجامعدددة المنوفيدددة ر االثندددين  

 ال ن البي رى . شبين الكوم .
نددددوة بعندددوان الموا ندددة والتوعيدددة األخالقيدددة والتوعيدددة السياسدددية ل دددالب المديندددة الجامعيدددة  .28

م  دددالب كليدددة الهندسدددة االلكترونيدددة بمندددوف 14/3/2012منوفيدددة ر األربعددداء بجامعدددة ال
 لل البات   .

نددددوة بعندددوان الموا ندددة والتوعيدددة األخالقيدددة والتوعيدددة السياسدددية ل دددالب المديندددة الجامعيدددة  .29
م مدينددة ال البددات كليددة الهندسددة االلكترونيددة 3/2012/ 14بجامعددة المنوفيددة ر األربعدداء 

 بمنوف لل البات .
دوة بعندددوان الموا ندددة والتوعيدددة األخالقيدددة والتوعيدددة السياسدددية ل دددالب المديندددة الجامعيدددة نددد .30

م مدينة  البات كلية العلوم ر المدينة الجامعية 20/3/2012بجامعة المنوفية ر ال الثاء 
 الخاصة بكلية العلوم ر شبين الكوم .
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 ددالب كليددة اآلداب ر ندددوة بعنددوان اورهدداب بددين الواقددع الجغرافددى واألصددول الشددرعية ر ل .31
 م .2015/  6/  7جامعة المنوفية ر بهاريخ 

 النشاط البيئي على مستوى اوقليم  :
 الم سسات االجتماعية : 

 م .14/11/2009بقويسنا وذلك يوم السبة  الموافق    قافلة للى  دار األحداث .32
 .5/12/2009قافلة للى مدرسة شبين الكوم ال انوية الصناعية بنين د بشبين الكوم  .33
 م .16/1/2010  قافلة للى دار المسنين بمدينة السادات بهاريخ   .34
 م.5/2010/ 18قافلة للى دار السيدة نفيسة لأليتام بشبين الكوم    .35
 م7/2010/ 21قافلة للى م سسة تربية البنين بشبين الكوم    .36
 م7/2010/ 28قافلة للى م سسة تربية البنات بسرس الليان    .37
 م .8/2010/ 25نمية المرأة الريفية بسرس الليان   قافلة للى جمعية ت .38
 م .9/2010/ 2قافلة للى م سسة تربية البنات بسرس الليان    .39
 م .9/2010/ 25قافلة للى دار لسماعيل سالم لتربية البنين د زاوية رزين    .40
 م .24/11/2010قافلة للى دار األحداث بقويسنا  .41
 م . 2011/  24/2وم الخميس  قافلة للى دار المسنين بمدينة السادات ي .42
 م .8/5/2011قافلة للى جمعية تنمية المرأة الريفية بمدينة سرس الليان  .43
 م 15/5/2011قافلة للى م سسة الرعاية االجتماعية للبنين بشبين الكوم ) الملجم(  .44
 م .29/5/2011قافلة للى م سسة األحداث للبنين يمدينة قويسنا بهاريخ  .45

 : الم سسات التعليمية  -
 م. 12/4/2010قافلة للى معهد الفتيات األزهرى بقويسنا  .46
 م.21/4/2010قافلة للى مدرسة سمادون ال انوية المشتركة د مركز أشمون  .47
 م. 5/2010/ 5قافلة للى المدرسة ال انوية للبنات  بمنوف    .48
 م. 2010/ 12/5قافلة للى مدرسة شبين الكوم ال انوية بنين  .49
 م. 10/2010/ 16ية العسكرية بمنوف   قافلة للى المدرسة ال انو  .50
 م. 21/11/2010قافلة للى مدرسة أمين الخولى ال انوية للبنين بمشمون   .51
 م8/12/2010قافلة  للى مدرسة  وو  نبشا ال انوية يوم األربعاء الموافق  .52
 م21/12/2010قافلة للى مدرسة بركة السبع ال انوية بنين يوم ال الثاء  .53
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 م . 27/2/2011السبع ال انوية بنات قافلة للى مدرسة بركة  .54
 م . 13/3/2011قافلة للى مدرسة الروضة ال انوية المشتركة  .55
 م . 27/3/2011قافلة للى مدرسة  وو  نبشا ال انوية بهاريخ  .56
 م .  10/4/2011قافلة للى مدرسة جنزور ال انوية بهاريخ  .57
 م . 17/4/2011قافلة للى مدرسة ال انوية الم ورة ببركة السبع بهاريخ  .58
 م .24/4/2011قافلة للى مدرسة السيد البدوى ال انوية باشمون بهاريخ  .59

 اوشراف على الدورات التدريبية
 دارسا . 33لقامة ثالث دورات تدريبية فى مجال التخا ن اشترل في هذه الدورات  .60
 دارسا . 64لقامة دورات تدريبية فى اللغة اونجليزية ) المحادثة ( اشترل فيها  .61
 دارسا . 11دورة تدريبية فى اللغة اونجليزية ) مهارات اللغة ( اشترل فيها  لقامة .62
 دارسا . 12لقامة دورة تدريبية فى اللغة الفرنسية ) الصوتيات ( اشترل فيها  .63
 0دارسا  63لقامة دورة تدريبية فى مجال األرصاد الجوية اشترل فيها  .64
 . م  4/2009/ 3االحتفال بيوم اليتيم السبة الموافق  .65

 الرحالت العلمية بقسم الجغرافية 

اوشددراف العددام علددى الرحلددة العلميددة للددى نهددر النيددل ومن قددة أسددوان ومن قددة توشددكا  .1
 م. 2000/2001خالل العام الدراسي 

اوشراف العام على الرحلة العلميدة للدى من قدة البحدر األحمدر خدالل العدام الدراسدي  .2
 م. 2001/2002

لدددة العلميدددة للدددى شدددبص جزيدددرة سددديناء خدددالل العدددام المشددداركة فدددي اوشدددراف علدددى الرح .3
 م.2003/ 2002الدراسي 

االشدددددراف العدددددام علدددددى الرحلدددددة العلميدددددة للدددددى من قدددددة القنددددداة خدددددالل العدددددام الدراسدددددى  .4
 م . 2006/02007

االشراف العام على الرحلة العلمية للى من قة البحر األحمر  خدالل العدام الدراسدى  .5
 م . 2007/02008

 ة الكلية .: المشاركة في أنش 
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اوشددراف العددام علددى حلقددات النقدداش الخاصددة بقسددم الجغرافيددا خددالل العددام الجددامعى  .1
 م . 2008/  2007

 م. 2000/2001االشترال فى لجنة البيئة خالل العام الجامعى  .2
 م. 2002/2003 – 2001/2002االشترال فى لجنة شئون التعليم فى العامين  .3
 2007/2008 – 2006/2007ل العدامين اوشترال فى لجنة الدرسات العليا خال .4

 م
 م . 2008/  2007أمين مجلس الكلية خالل العام الدراسى  .5
 م . 2000عةو مجلس قسم الجغرافيا منذ عام  .6
 م حتى اآلن . 2009وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة  .7

 : الكتن العلمية المنشورة .

 م . 2002دراسات فى الجغرافية االقتصادية  .1
الجغرافيدددة اوقتصدددادية بدددين منهجيدددة البحدددث وآليدددة التفاعدددل المكدددانى ر سدددرس الليدددان   .2

 م . 2008
جغرافيدددة النقدددل بدددين األدب والمدددنها والت بيدددق ر ال بعدددة األولدددى ر سدددرس الليدددان ر  .3

2007. 
جغرافيدددة النقدددل بدددين األدب والمدددنها والت بيدددق ر ال بعدددة ال انيدددة ر  سدددرس الليدددان ر  .4

 م .  2010
 م. 2009سويق بين األدب والمنها والتخ يط ر سرس الليان جغرافية الت .5
 م . 2009جغرافية مصر بين حتمية الموقع وتجارب التنمية االقتصادية  .6
 2010التسويق الدورى بين محددات التنمية والتوجهات التخ ي ية ر سدرس الليدان  .7

 م .
المى جغرافيدددة مصدددر فدددى ظدددل ال دددورة : بدددين الموقدددع الجغرافدددى ودوا دددر الخ دددر العددد .8

 2012/  7243والتنمية السياسية ر الدار المصرية للكتداب ر القداهرة ر بدرقم ايدداع 
  978-977-716-686-7. وترقيم دولى 
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ر الدددددار  2012قددددراءات جغرافيددددة فددددي خري ددددة مصددددر السياسددددية فددددي ظددددل ال ددددورة ر  .9
 -5ر تدددددرقيم دولدددددى  2012/ 20709المصدددددرية للكتددددداب ر القددددداهرة ر بدددددرقم ايدددددداع 

 م .2012ر  0171-90-977-978
جغرافية التسويق بين المنها والتخ يط والت بيق ر الدار المصرية للكتاب ر القداهرة  .10

 sbn -978-977-90-2737-3وترقيم دولى  2015/  4631ر برقم ايداع 
خري دددة مصدددر بدددين االرهددداب وال دددورة ر دراسدددة جغرافيدددة تحليليدددة للمرتكدددزات الفكريدددة  .11

/  23648الددددار المصدددرية للكتددداب ر رقدددم ايدددداع والتحدددديات الداخليدددة والخارجيدددة ر 
 م .2015ر  978-977-90-3704-2ر وترقيم دولى  2015

 :  مشروعات يمكن  للباحث المشاركة فيها .
 تخ يط األسوا   . .1
 تخ يط شبكة ال ر   . .2
 تخ يط المراكز التجارية الكبرى ) الموالت ( . .3
 تخ يط مركن تجارة التجز ة   . .4
 التنمية العمرانية . المشاركة فى دراسات .5
 المشاركة فى دراسات جغرافية الجريمة . .6
 المشاركة فى الدراسات البيئية . .7
 المشاركة فى مكافحة االرهاب . .8
 المشاركة فى تخ يط الخري ة األمنية . .9

 المشاركة فى تخ يط الخري ة االنتخابية . .10
 
 

 
 


