السيرة الذاتية
لألستاذ الدكتور فايز حسن حسن غراب

أوال  :البيانات الشخصية :

 -1االسم  :فايز حسن حسن غراب .

 -2الوظيفة الحالية  -أستاذ بقسم الجغرافيا بكلية اآلداب – جامعة المنوفية .
 -3التخصص العام  -جغرافيا بشرية .
 -4التخصص الدقيق – جغرافية اقتصادية .
 -5تاريخ الميالد 1953/3/31 -:

 -6تاريخ التعين بالجامعة 1981/1/15 :
 -7العنوان  -:جمهورية مصر العربية  -محافظة المنوفية  -سرس الليان  -ش بور سعيد
 -8تليفون العمل 048 /2221027 - 048/2221987 -:
 -9تليفون المنزل 048 / 354357 - 048/ 350081 -:
-10
-11

تليفون محمول 010 / 6625588 - :

البريد االلكتروني dr_fayzghorabe@yahoo.com :

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

 .1مدرس بالتربية والتعليم سنة . 1976

 .2معي د د ددد بقس د د ددم العل د د ددوم االجتماعي د د ددة – كلي د د ددة التربي د د ددة – جامع د د ددة المنوفي د د ددة اعتب د د ددا ار م د د ددن
.1981/1/15
 .3مد د دددرس مسد د دداعد بقسد د ددم العلد د ددوم االجتماعيد د ددة – كليد د ددة التربيد د ددة – جامعد د ددة المنوفيد د ددة مد د ددن
.1985/4/1

 .4م د د دددرس مس د د دداعد بقس د د ددم الجغرافي د د ددا – كليد د د ددة اآلداب – جامع د د ددة المنوفي د د ددة اعتب د د ددا ار مد د د ددن
. 1987/6/30
 .5مدرس بذات القسم بالكلية اعتبا ار من . 1989/11/19
 .6عمل فى كلية التربية بمدينة حجة باليمن خالل العام الجامعى  1994 / 1993م .
 .7أستاذ مساعد بذات القسم بالكلية اعتبا ار من . 1995/9/10

 .8عمل فى كلية اآلداب للبندات بالددمام بالمملكدة العربيدة السدعودية خدالل 2000 / 1995
م.
 .9أستاذ بذات القسم بالكلية اعتبا ار من 0 2007/1/28

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

النشاط العلمي .
أوال  :فى الجمهورية اليمنية :
البحوث .
 .1األسدوا الجبليدة وسدلول التداجر الجبلدى فدى محافظدة حجدة ر الجمهوريدة اليمنيدة ر تحليدل
جغ ارفددي ر مجلددة بحددوث كليددة اآلداب ر جامعددة المنوفيددة ر العدددد ال اربددع عشددر ر أغسد س
1993م.

 .2أثر الموضع فى خ ة وأنماط استخدام األرض فى المدينة الجبلية  :دراسة ت بيقية على
مدينددة حجددة – الدديمن ر كليددة اآلداب – جامعددة المنيددا ر قسددم الجغرافيددا ر المجلددد ال ددامن ر
العدد العاشر ر 1994م.
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 .3التحلي ددل الجغ ارف ددي ونت دداج واس ددتهالل الق ددات ر وانعكاس دداتص عل ددى التنمي ددة االقتص ددادية ف ددى
الد دديمن ر د ارسد ددة ت بيقيد ددة علد ددى محافظد ددة حجد ددة ر الجمهوريد ددة اليمنيد ددة ر مجلد ددة الجغرافيد ددة

والتنمية ر كلية اآلداب ر جامعة المنوفية ر العدد العاشر ر يناير 1998م.
 .4شبكة ال ر البرية في الجمهورية اليمنية ر دراسة في جغرافية النقل ر مجلة كلية اآلداب
ر جامعة المنوفية العدد  50ر يوليو  2002م.
ثانيا  :في المملكة العربية السعودية .
 .1اوشراف على رسالة ماجستير في موضوع " ميناء الظهدران الجدو" " د ارسدة فدي جغرافيدا
النقل لل البة  /مسفرة صالح الغامدى ر كلية اآلداب للبنات بالدمام  1421هد و2000م.

 .2اوش دراف علددى رسددالة الدددكتوراه عددن "األس دوا الدوريددة فددى محافظددة الق ي د " د ارسددة فددى
الجغرافيد ددة االقتصد دداديةر لل البد ددة /نعيمد ددة سد ددعد السد ددبيعى ر كليد ددة اآلداب للبند ددات بالد دددمام ر
1421هد2000/م.

 .3االشترال فى مناقشة رسالة دكتوراه عن الغاز ال بيعي فدى المن قدة الشدرقية مدن المملكدة
العربية السعودية لل البة /شريفص القح انى ر 1420هد1999 /م.
 .4تحك دديم بحد ددث ع ددن تد ددمثير الحرك ددة المروريد ددة علد ددى مواق ددع متد دداجر تجز ددة المد دواد الغذا يد ددة
الصددغيرة " للباحددث  /محمددد مصددلح ال مددالى ر ونشددر فددى الندددوة الجغرافيددة السادسددة ألقسددام
الجغرافيا بجامعات المملكة العربية السعودية ر مارس 1999م.
ثال ا  :اونتاج العلمي في جمهورية مصر العربية
البحوث العلمية .
 .1مدينددة شددبين الكددوم  :د ارسددة فددى جغرافيددة المدددن ر ماجسددتير غيددر منشددورة ر كليددة اآلداب
جامعة المنوفية ر القاهرة  1985م .

 .2األس دوا الريفي ددة ف ددى محافظددة المنوفي ددة  :د ارس دة جغرافي ددة ر دكتددوراة غي ددر منش ددورة ر كلي ددة
البنات ر جامعة عين شمس ر القاهرة  1989م .

 .3ت ددور الخري ددة الصددناعية فددى من قددة المنوفيددة خددالل الفت درة العربيددة وحتددى انتهدداء القددرن
التاسع عشرمجلة بحوث كلية اآلداب جامعة المنوفية ر العدد السابع ر ديسمبر 1991م.
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 .4جوان ددن م ددن جغرافي ددة تج ددارة التجز ددة ف ددى محافظ ددة المنوفي ددةر مجل ددة كلي ددة اآلداب جامع ددة
المنوفية ر العدد ال امن ر يناير 1992م.

 .5اس ددتخدام األرض ف ددى أ ارض ددى ددرا النه ددر ر د ارس ددة ميداني ددة ف ددي الجغرافي ددة االقتص ددادية
لجزي درة أبددي نشددابة ر مجلددة الجغرافيددة والتنميددة ر كليددة اآلداب ر جامعددة المنوفيددة ر العدددد
األول ر يناير199 5م.

 .6اخددتالل وتقددزم وتفتددة حيددازة األ ارضددى الزراعيددة فددي أواخددر القددرن العشدرين ومسددتهل القددرن
الح دداد" والعش درين ر د ارس ددة جغرافي ددة ت بيقي ددة عل ددى مرك ددز من ددوف ر محافظ ددة المنوفي ددة ر

مجلة الجغرافية والتنمية ر كلية اآلداب جامعة المنوفية ر العددد ال اربدع والعشدرون ر فب اريدر
2001م.

 .7موقددع ميندداء جدددة الجددوى ودوره فددى النقددل الجددوى ر مجلددة شددر أوس د ية ر جامعددة عددين
شمس ر العدد  282سبتمبر 2001م.

 .8االس ددتخدامات المنزلي ددة لل اق ددة الكهربا ي ددة ف ددى محافظ ددة المنوفي ددة ر د ارس ددة ف ددي الجغرافي ددا
االقتصادية ر مجلة بحوث الشر األوسط ر جامعة عين شمس ر العددد الحداد" عشدر ر
سبتمبر 2002م .

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

 .10أث ددر الموق ددع وأس ددعار األرض ف ددى التركي ددن التج ددارى الحة ددرى  :د ارس ددة جغرافي ددة ت بيقي ددة
عل ددى مدين ددة من ددوف ر مجل ددة بح ددوث كلي ددة اآلداب ر جامع ددة المنوفي ددة ر اص دددارات خاص ددة

 27أكتوبر  2004م .

 .11جوانددن مددن فقددر الدددخل فددى محافظددة المنوفيددة د ارسددة فددى الجغرافيددا االقتصددادية ر مجلددة
بحوث كلية اآلداب ر جامعة المنوفية ر سلسلة اصدارات خاصة (  ) 30ر يناير 2005
م.
 .12ت ددور هيكددل الصددناعات التحويليددة فددي محافظددة كفددر الشدديخ ر وت دمثره ببرندداما اوصددالا
االقتص د دداد" ر االنس د ددانيات كلي د ددة اآلداب ف د ددرع دمنه د ددور ر سلس د ددلة اوص د دددارات الخاص د ددة

1999م.
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 .13األبعدداد الجغرافيددة لتسددويق االبددل فددى مصددر  :د ارسددة حالددة لسددو برقدداش ر مجلددة مركددز

البحوث الجغرافية والكارتوجرافية بمدينة السادات ر العدد ال الث  2005م ( مقبول النشر

).

 .14المراكز التجارية الكبرى بالقاهرة ر دراسة ميدانية في الجغرافية االقتصادية ر مجلدة مركدز
البحد ددوث الجغرافيد ددة والكارتوجرافيد ددة بمديند ددة السد ددادات ر العد دددد التاسد ددع  2007م ( مقبد ددول

النشر ).

 .15ت ور شبكة ال ر البريدة السدعودية خدالل النصد

ال دانى مدن القدرن العشدرين فدى كتداب

جغرافية النقل بين األدب والمنها والت بيق ر سرس الليان  2007م .
 .16التحليل الكمى لشبكة ال ر السعودية ر فى كتاب جغرافية النقل .

 .17قد دراءة ف ددى الموق ددع السياس ددى المص ددرى ر ف ددى كت دداب جغرافي ددة مص ددر ب ددين حتمي ددة الموق ددع
الجغرافى وتجارب التنمية  2009م .

 .18قراءات فى الخري ة الزراعية أواخر القرن التاسع عشر ( تجربة محمدد علدى ) فدى كتداب
جغرافية مصر بين حتمية الموقع الجغرافى وتجارب التنمية  2009م
 .19خري ددة ال اقددة العربيددة بددين األزمددة والحددل فددى كتدداب جغرافيددة مصددر بددين حتميددة الموقددع
الجغرافى وتجارب التنمية  2009م

 .20ف ددى رح دداب ال ددورة  :الموا ن ددة واالنتما ي ددة لمص ددر م ددن منظ ددور جغ ارف ددى ف ددى ن دددوة مديري ددة
الشباب والرياضة فى شبين الكوم  2011 4/ 21م

 .21نظري ددات فد ددى التفاع ددل ال د ددورى ر د ارس ددة حالد ددة عل ددى ال د ددورة المصد درية ر مجموعد ددة ند دددوات

لمدارس مركز بركة السبع ال انوية فى ا ار التوعية البيئية بال ورة خدالل األشدهر األربعدة

فبراير – مارس – ابريل – مايو .
 .22فى رحاب ال ورة  :جغرافية مصر بين فكر ال ورة وتحدياتها – أحددث مدا كتدن عدن ال دورة
من منظور جغرافى مارس  2011م .
 .23األبعاد الجغرافية لجريمة المخدرات فى مصر ر بحث فى كتاب جغرافية مصدر بدين فكدر
ال ورة وتحدياتها  2011م .

 .24واقددع االنتخاب ددات الر اس ددية المص درية م ددن منظددور جغ ارف ددى ر بح ددث مق دددم للم د تمر ال ال ددث
بكلية األداب جامعة المنوفية فى الفترة 2012-6-4م .
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 .25الموقع الجغرافى والتحديات اورهابية على مصرر فى خري ة مصر بين االرهاب وال دورة
ر د ارسد ددة جغرافيد ددة تحليليد ددة للمرتك د دزات الفكريد ددة والتحد ددديات الداخليد ددة والخارجيد ددة ر الد دددار

المصرية للكتاب ر رقم ايداع  2015 / 23648ر وترقيم دولى -977-90-3704-2
 978ر 2015م
 .26الجوانددن الفكريددة لظدداهرة اورهد د د د دداب ر فددى خري ددة مصددر بددين االرهدداب وال ددورة ر د ارس ددة
جغرافيد ددة تحليليد ددة للمرتكد دزات الفكريد ددة والتحد ددديات الداخليد ددة والخارجيد ددة ر الد دددار المص د درية

للكت دداب ر رق ددم اي ددداع  2015 / 23648ر وت درقيم دول ددى  978-977-90-3704-2ر
2015م
 .27التحليددل الجغ ارفددى ألحددداث المرحلددة األولددى مددن أحددداث  25يندداير 2011م ومددا بعدددها ر
ف ددى خري ددة مص ددر ب ددين االره دداب وال ددورة ر د ارس ددة جغرافي ددة تحليلي ددة للمرتكد دزات الفكري ددة

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

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

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

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

للكتدداب ر رقددم ايددداع  2015 / 23648ر وتدرقيم دولددى  978-977-90-3704-2ر
2015م

 .30الت ددور والتنمدديط الجغ ارفددى ألحددداث المرحلددة األولددى ر فددى خري ددة مصددر بددين االرهدداب
وال ورة ر دراسة جغرافية تحليلية للمرتكزات الفكرية والتحدديات الداخليدة والخارجيدة ر الددار
المص د درية للكت د دداب ر رق د ددم اي د ددداع  2015 / 23648ر وت د درقيم دول د ددى -90-3704-2

 978-977ر 2015م

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

2015م

 .32التحليددل الجغ ارفددى ألحددداث المرحلددة ال انيددة ر فددى خري ددة مصددر بددين االرهدداب وال ددورة ر
دراسة جغرافية تحليلية للمرتكزات الفكرية والتحديات الداخلية والخارجية ر الددار المصدرية
للكتدداب ر رقددم ايددداع  2015 / 23648ر وتدرقيم دولددى  978-977-90-3704-2ر

2015م

 .33مر يات جغرافية ألحداث الرحلة ال انية ر فى خري ة مصر بين االرهداب وال دورة ر د ارسدة
جغرافيد ددة تحليليد ددة للمرتكد دزات الفكريد ددة والتحد ددديات الداخليد ددة والخارجيد ددة ر الد دددار المص د درية
للكتدداب ر رقددم ايددداع  2015 / 23648ر وتدرقيم دولددى  978-977-90-3704-2ر
2015م

 .34الت ور والتنميط الجغرافى ألحداث المرحلة ال انية  :خري ة مصر بين االرهاب وال ورة ر
دراسة جغرافية تحليلية للمرتكزات الفكرية والتحديات الداخلية والخارجية ر الددار المصدرية
للكت دداب ر رق ددم اي ددداع  2015 / 23648ر وت درقيم دول ددى  978-977-90-3704-2ر
2015م

 .35اورهد د دداب المدددنى فددى المرحلددة ال انيددة ر فددى خري ددة مصددر بددين االرهدداب وال ددورة ر د ارسددة
جغراف يد ددة تحليليد ددة للمرتكد دزات الفكريد ددة والتحد ددديات الداخليد ددة والخارجيد ددة ر الد دددار المص د درية
للكتدداب ر رقددم ايددداع  2015 / 23648ر وتدرقيم دولددى  978-977-90-3704-2ر
2015م

 .36المر يددات الجغرافيددة ألحددداث المرحلددة ال ال ددة ر فددى خري ددة مصددر بددين االرهدداب وال ددورة ر
دراسة جغرافية تحليلية للمرتك ازت الفكرية والتحديات الداخلية والخارجية ر الددار المصدرية
للكت دداب ر رق ددم اي ددداع  2015 / 23648ر وت درقيم دول ددى  978-977-90-3704-2ر
2015م
 .37الت ور والتنميط الجغرافى ألحداث المرحلة ال ال ة  :خري ة مصر بين االرهاب وال ورة ر
دراسة جغرافية تحليلية للمرتكزات الفكرية والتحديات الداخلية والخارجية ر الددار المصدرية

للكت دداب ر رق ددم اي ددداع  2015 / 23648ر وت درقيم دول ددى  978-977-90-3704-2ر
2015م

7

 .38أنمدداط اوره د د د دداب فددى المرحلددة ال ال ددة ر فددى خري ددة مصددر بددين االرهدداب وال ددورة ر د ارسددة
جغرافيد ددة تحليليد ددة للمرتكد دزات الفكريد ددة والتحد ددديات الداخليد ددة والخارجيد ددة ر الد دددار المص د درية

للكتدداب ر رقددم ايددداع  2015 / 23648ر وتدرقيم دولددى  978-977-90-3704-2ر
2015م
 .39التحليددل الجغ ارفددى ألحددداث المرحلددة الرابعددة ر فددى خري ددة مصددر بددين االرهدداب وال ددورة ر
دراسة جغرافية تحليلية للمرتكزات الفكرية والتحديات الداخلية والخارجية ر الددار المصدرية

للكتداب ر رقددم ايددداع  2015 / 23648ر وتدرقيم دولددى  978-977-90-3704-2ر
2015م
 .40التحليددل الجغ ارفددى ل ددورة  30يونيددو 2013م ر فددى خري ددة مصددر بددين االرهدداب وال ددورة ر
دراسة جغرافية تحليلية للمرتكزات الفكرية والتحديات الداخلية والخارجية ر الددار المصدرية

للكتدداب ر رقددم ايددداع  2015 / 23648ر وتدرقيم دولددى  978-977-90-3704-2ر
2015م

 .41الت ور والتنميط الجغرافى ألحداث المرحلدة الرابعدة  :خري دة مصدر بدين االرهداب وال دورة
ر د ارسد ددة جغرافيد ددة تحليليد ددة للمرتك د دزات الفكريد ددة والتحد ددديات الداخليد ددة والخارجيد ددة ر الد دددار

المص د درية للكتد دداب ر رقد ددم ايد ددداع  2015 / 23648م ر وت د درقيم دولد ددى -90-3704-2
 978-977ر 2015م
 .42التحليددل الجغ ارفددى ألحددداث الم ارحددل األربددع ر فددى خري ددة مصددر بددين االرهدداب وال ددورة ر
دراسة جغرافية تحليلية للمرتكزات الفكرية والتحديات الداخلية والخارجية ر الددار المصدرية

للكتدداب ر رقددم ايددداع  2015 / 23648ر وتدرقيم دولددى  978-977-90-3704-2ر
2015م
اوشراف علي رسا ل الماجستير .
 .1النقل والتنمية فى محافظة المنوفية ر ال الن عادل لسماعيل شاويش ر .1990
 .2الك بان الرملية فى شر الدلتا ر د ارسدة جيومورفولوجيدة ر لل الدن عدواد حامدد محمدد موسدى
ر 1990م .

 .3األشكال األرضية الناتجة عن فعدل الريداا بمدنخفل الواحدات البحريدة  /لل الدن  /محمدود
لبراهيم دسوقي عام 2000
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 .4ال اق ددة الكهربا ي ددة ف ددي محافظ ددة المنوفي ددة – د ارس ددة ف ددي الجغرافي ددا االقتص ددادية ر لل ال ددن /
يوس

السيد محمد يوس

عام 2001م.

 .5األمراض المهنية في مركز قويسنا ر دراسة جغرافية ر لل الدن /صدبحي متدولي عبدد المجيدد
سالم عام  2001م.
 .6جغرافيد ددا تجد ددارة التجز د ددة فد ددي مديند ددة ن د ددا ر لل البد ددة /فريد ددد أحمد ددد عاصد ددم المالواند ددي عد ددام
2002م.

 .7تغي ددر الحيد ددازة الزراعيد ددة األرضد ددية ف ددي مركد ددز البد دداجور ر خد ددالل النصد د

ال د دداني مد ددن القد ددرن

العشرين لل البة  /نجالء أحمد علي عام  2002م.
 .8األبعدداد االقتصددادية فددي البيئددات العش دوا ية الحة درية ر فددى مدينددة تددال ر منوفيددة ر لل البددة/
رباب مص في الشناو" عام  2002م.

 .9م اركدز تجددارة التجز ددة فددي مديندة المحلددة الكبددر" ر د ارسددة جغرافيدة ر لل البددة /عدزة محمددد أبددو
فوده عام  2002م.
 .10خري ددة األم دراض بمركددز الشددهداء ر د ارسددة فددي الجغرافيددا ال بيددة ر لل البددة  /سددلمي لب دراهيم
محمد عام  2002م.

 .11الخدددمات التعليميددة فددي مركددز الشددهداء ر د ارسددة جغرافيددة ر لل البددة /هدداجر عددزت فددروات ر
عام  2003م.
 .12جغرافية الخدمات التعليمية في مركز كفر الشيخ لل الن /عمرو أحمدد أحمدد لسدماعيل عدام
 2003م .

 .13فق ددر ال دددخل ف ددى مرك ددز من ددوف  :د ارس ددة ف ددى الجغرافي ددة االقتص ددادية  /ال ال ددن أحم ددد أم ددين
الصيفى  2004م.
 .14السد ددياحة فد ددى محافظد ددة اوسد ددماعيلية  :د ارسد ددة فد ددى الجغرافيد ددة االقتصد ددادية  /ال البد ددة عد ددال
الشرقاوى  2007م .

 .15التعل دديم الج ددامعى ف ددى محافظ ددة المنوفي ددة  :د ارس ددة ت بيقي ددة عل ددى جامع ددة المنوفي ددة ر لل ال ددن
لسالم عمر الشوربجى  2007م

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

 .18جغرافية الخدمات التعليمية فى مركز منوف لل الن حمدى ع ا  2011م .
 .19التحليل الجغرافى لصناعة السيراميك فى مصر – دراسة فدى الجغرافيدة االقتصدادية لل الدن
جالل سعيد  2013م .

 .20خري ة االنتخابات النيابية فدى محافظدة المنوفيدة ر لل البدة صدابحة السديد الشدال ر 2012م
.
 .21اسددتهالل الكهربدداء فددى مدينددة شددبين الكددوم ر د ارسددة فددى الجغرافيددة االقتصددادية ر لل البددة آيددة
النجار ر  2014م .
 :اوشراف على الدكتوراه .

 .22ال اق ددة الكهربا ي ددة ف ددي محافظ ددة دمي دداط ر د ارس ددة جغرافي ددة ر لل ال ددن  /ياس ددر لب دراهيم محم ددد
الجمال عام 2002م.
 .23استهالل ال اقة الكهربا ية في محافظة كفر الشيخ ر دراسة جغرافية لل الدن  /أشدرف سدالم
شحاتص عام 2003م.

 .24اسد ددتهالل الغد ددذاء لسد ددكان محافظد ددة المنوفيد ددة ر د ارسد ددة فد ددى الجغرافيد ددة االقتصد ددادية لل الد ددن
/صبحى متولى عبد التواب  2004م .
 .25االس د ددتهالل المنزل د ددى للغ د دداز ال بيع د ددي ف د ددى محافظ د ددة اوس د ددكندرية  :د ارس د ددة ف د ددى الجغرافي د ددة
االقتصادية  /ال الن يوس

أبو الفةل  2009م .

 .26فق ددر ال دددخل ف ددى محافظ ددة كفد د ار لش دديخ د ارس ددة ف ددى الجغرافي ددة االقتص ددادية  /لل ال ددن عم ددرو
لسماعيل  2009م .
 .27السددكان والتنمي ددة ف ددى محافظ ددة ص ددالا ال دددين فددى الع د ار ر لل ال ددن  /وف ددان س د ام حس ددن
محمد البياتى ر من منظور جغرافى ر 2010م .
 .28الفقددر الز ارع ددى ف ددى محافظددة المنوفي ددة :د ارس ددة ف ددى الجغرافيددة االقتص ددادية  /لل الب ددة نج ددالء
أحمد علي عبد السيد  2011م

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

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

 .32أقاليم السياحة الدولية الوافدة للى مصر  :دراسة فى جغرافية السياحة  /عال الشرقاوى ر
كلية األداب جامعة المنوفية ر 2015م

مناقشة الرسا ل
 .1الحركددة المروريددة علددى معددابر فددرع رشدديد ر لل الددن  /أشددرف سددالم شددحاتة عددام 2001م( .
ماجستير ) .
ر د ارسدة كارتوجرافيدة ر لل الدن  /محمدود فتحدي

 .2خري ة التعمير الزراعي غرب بحر يوسد
محمد عام 2001م ( .ماجستير ) .

 .3جغرافيددة الصددناعة فددي محافظددة البحي درة لل البددة  /أمددانى أحمددد المنشدداوى عددام 2000م (
دكتوراه )
 .4خ دددمات النق ددل الريف ددي بمحافظ ددة الغربي ددة لل ال ددن  /عب ددد الس ددالم عب ددد الس ددتار عب ددد الل ي د
2002م ( .ماجستير ) .

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

 .6التركين المحصولي في مركز السن ة ر محافظة الغربية ر د ارسدة فدي الجغرافيدة الزراعيدة ر
 /جابر سمير بهنسي 2003م (ماجستير ).
 .7مياه الشرب فى محافظة دمياط دراسة جغرافية ر شدري
جامعة المنوفية ر 2004م ( دكتوراه ) .

عبدد السدالم شدري

ر كليدة اآلداب

 .8الوحدات العالجية الخاصة بالقاهرة الكبرى ر دراسة في جغرافية الخدمات لل الدن  /أشدرف
محروس ( دكتوراه )2005م.
 .9مشد ددكالت األرض ا لزراعيد ددة فد ددى محافظد ددة المنوفيد ددة ر د ارسد ددة فد ددى الجغرافيد ددة االقتصد ددادية ر
لل الن موسى فتحى عتلم ر 2010م ( دكتوراه ) .
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 .10الجريمة فى محافظة المنوفية  :دراسة فى الجغرافية االجتماعية /لل البة سدعاد سدعيد السديد
ابراهيم (ماجستير ) 2005م .

 .11العم دران وفقددا لج ددودة الحيدداة بددين الواق ددع والمسددتقبل فددى محافظ ددة المنوفيددة / :لل الددن الس دديد
محمد على محمود ( ماجستير )  2006م .
 .12األ ارضددي المنزوعددة مددن البحددر بمن قددة الدددمام الحةدرية  :د ارسددة جغرافيددة  /لل الددن محمددد
سمير عبد العزيز  2007م  ( .ماجستير ) .

 .13أنماط العمران بمدينة المنيا وفقا لجدودة الحيداة ر شدري

محمدد عبدد القدادر ر كليدة اآلداب ر

جامعة المنوفية ر 2007م ( ماجستير )
 .14تنمية الجزر النيلية فيما بين قنا ر نجع حمادى وقنا ر لسنا  / /لل الدن احمدد منصدور ر
كلية اآلداب جامعة بنها 2010م  (.ماجستير ) .

 .15استخدام األرض فى الجزر النهرية بفرعى دمياط ورشيد رأسدماء فتحدى يوسد

كليدة اآلداب

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

 .17المن ق ددة المركزي ددة لمدين ددة من ددوف  :د ارس ددة ف ددى جغرافي ددة الم دددن ررش ددا ص ددابر نوف ددل ر كلي ددة
اآلداب جامعة المنوفية 2010م ( ماجستير) .
 .18المد دزارع السد ددمكية فد ددى محافظد ددة الدقهليد ددة ر أمد ددين لبد دراهيم ر كليد ددة اآلداب جامعد ددة ن د ددا ر
 (. 2010دكتوراه ) .

 .19تجرب ددة اوس ددكان الحك ددومى :د ارس ددة ت بيقي ددة عل ددى من ق ددة قه ددا ر ليم ددان عب ددد الحمي دددر كلي ددة
اآلداب جامعة المنوفية ر  2011م ر ( ماجستير)
 .20االبع دداد الج غرافي ددة لمش ددكلة الغ ددذاء ف ددى أثيوبي ددا ر عل ددى عي ددد ع ددالم محم ددد ر معه ددد الد ارس ددات
والبحوث اوفريقية ر 2011م ( دكتوراه ) .

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

 .22الخري ددة االقتص ددادية لمحافظ ددة الشد درقية  :د ارس ددة جغرافي ددة ر محم ددد محم ددد مه دددى ر كليد ددة
اآلداب جامعة الزقازيق ر 2012م ( دكتوراه ) .
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 .23تمثير البيئة علدى الز ارعدة فدى محافظدة المنوفيدة ر لل الدن محمدد علدى محمدد السديد ر معهدد
البحوث البيئية – جامعة السادات 2012م .

 .24الص ددناعات الزراعي ددة ف ددى محافظ ددة الدقهلي ددة ر لل ال ددن رمة ددان عل ددى عب ددد اله ددادى ر كلي ددة
اآلداب جامعة المنصورة 2015م .

 .25المندداو وأثدره علددى بعددل مظدداهر النشدداط البشددرى فددى مدددن مختددارة بمن قتددى الجبددل الغربددى

وسهل الجفارة – ليبيا ر دراسة فى المناو الت بيقى ر حسين عبد هللا ركلية اآلداب جامعة بنها

ر  2015م ( دكتوراه ) .
 .26شبكات النقل وتمثيره على المواقع الصناعية بمركز ن دا ر لل الدن أحمدد أبدو زيدد كتدوراة ر
كلية اآلداب جامعة ن ا ر  2015م .
 .27األخ ددار البيئيددة فددى محافظددة قنددا وأثرهددا علددى التخ دديط االنمددا ى  /ال الددن أحمددد محمددود
منصورر كلية األداب ر بنها 2015م .

النشاط البيئى
 .1االشترال فى لجنة البيئة خالل العام الجامعى  2001/2000م.

 .2االشترال فى لجنة شئون التعليم فى العامين  2003/2002 – 2002/2001م.
 .3االشترال فى لجنة الدراسات العليا خالل العامين 2008/2007 – 2007/2006
 .4أمين مجلس الكلية خالل العام الدراسى  2008 / 2007م .

 .5عةو مجلس قسم الجغرافيا خالل الفترة  2011 / 2000م .
 .6عةو لجنة البيئة بالجامعة 3013 – 2008م .
 .7تشكيل وحدة المشاركة المجتمعية بالكلية بهاريخ  2009/ 10 / 14م .
 .8ورقة عمل عن االحتياجات الفعلية لسو العمل وتم تحليلها عام  2008م .

 .9اوع ددداد والتجهي ددز لم د تمر الكلي ددة ع ددن ظ دداهرة العش دوا ية ف ددى مص ددر مظاهره ددا وعالجه ددا
بهاريخ  2010/5/24م .
 .10دعوة رجال األعمال للمشاركة فى األنش ة البيئية التى تقوم بها لجنة البيئة بالكلية .
 .11المشاركة في م تمر العلوم اونسانية وتقنيات المعلومات ر جامعة المنوفية في الفترة من
16للى 17لبريل  2002م .
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 .12الموا ند ددة ومسد ددتقبل مصد ددرر المنعقد ددد بكليد ددة اآلداب – جامعد ددة المنوفيد ددة فد ددي الفت د درة مد ددن
25للى 27نوفمبر  2007م .

 .13مد د تمر كلي ددة اآلداب

ر جامع ددة المنوفي ددة  4 -2ن ددوفمبر  2010العشد دوا ية ف ددى مص ددر

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

الندوات

 .1ندوة ثقافية بمناسبة المولد النبوى الشري

يوم 2009/3/5م .

 .2ندوة عن الصحة اونجابية يوم  2009/3/17م .
 .3ندوة عن أمراض الكبد وكيفية الوقاية منها يوم  2009/3/22ر .
 .4ندوة عن التدخين واودمان يوم . . 2009/4/28

 .5التوعية البيئية من مرض أنفلون از الخنازير بهاريخ 2009/10/15م .
 .6التوعية البيئية لمرضى الكبد و ر الوقاية منها 2009/12/27م .
 .7ندوة بعنوان التدخين 2010/3/14م .

 .8ندوة بعنوان االحتباس الحرارى  2010/3/16م .

 .9ندوة عن تغيرات البيئدة الجغرافيدة فدى الددلتا بالتعداون مدع المجلدس األعلدى لل قافدة بهداريخ
2010/4/11م0
 .10ندوة  :األصول الشرعية والتداعيات االجتماعية للزواج العرفي 2010/4/20م.
 .11الصحة اونجابية . 2010/3/1

 .12ندوة  :دور التوعية الدينية فى تعديل السلوكيات اونسانية بهاريخ  2010/11/28م .
 .13ندوة بعنوان التوعية البيئية لمرض الكبد واألوبئة بهاريخ  2010/12/5م.
 .14ندوة بعنوان ال ورة ومستقبل المشاركة السياسية فى مصر بهاريخ  2011/4/27م.
 .15ندوة بعنوان ال ورة والحلم المصرى بهاريخ  2011/5/4م .

 .16ندوة بعنوان الب الة وتداعياتها االقتصادية بهاريخ 2011 /2/20م.
 .17ندوة بعنوان األمية فى مصر من منظور اجتماعي واقتصاد" 2011/2/28م.
 .18ندوة بعنوان تدهور األراضي الزراعية فى مصر  2011/3/ 3م .
 .19ندوة بعنوان مشاكل المياه فى مصر فى ظل المستجدات العالمية  2011/3/15م.
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 .20ندوة بعنوان المخدرات وانعكاساتها السلبية على الشباب  2011/3/21م.
 .21ندوة بعنوان فى رحاب ال ورة 2011/4/21م .

 .22ن دددوة بعن دوان الموا ن ددة والتوعي ددة األخالقي ددة والتوعي ددة السياس ددية ل ددالب المدين ددة الجامعي ددة
بجامعة المنوفية ر ال الثاء 2012/3/6م الب كليات الزراعة والتربية ر شبين الكوم .
 .23ن دددوة بعن دوان الموا ن ددة والتوعي ددة األخالقي ددة والتوعي ددة السياس ددية ل ددالب المدين ددة الجامعي ددة
بجامعددة المنوفيددة ر ال الثدداء 2012/3/6م ددالب كليددات الز ارعددة والتربيددة واألمددل شددبين
الكوم .
 .24ن دددوة بعن دوان الموا ن ددة والتوعي ددة األخالقي ددة والتوعي ددة السياس ددية ل ددالب المدين ددة الجامعي ددة
بجامعة المنوفية ر االربعاء 2012/3/7م الب كليات الهندسة ر شبين الكوم .
 .25ن دددوة بعن دوان الموا ن ددة والتوعي ددة األخالقي ددة والتوعي ددة السياس ددية ل ددالب المدين ددة الجامعي ددة
بجامعد ددة المنوفيد دة ر فد ددرع السد ددادات ر األحد ددد 2012/3/11م مديند ددة ال البد ددات بالمن قد ددة
الرابعة .
 .26ن دددوة بعن دوان الموا ن ددة والتوعي ددة األخالقي ددة والتوعي ددة السياس ددية ل ددالب المدين ددة الجامعي ددة
بجامع ددة المنوفي ددة ف ددرع الس ددادات ر األح ددد 2012/3/11م مدين ددة ال الب ددات القديم ددة ام ددام

مصنع عوف

 .27ن دددوة بعن دوان الموا ن ددة والتوعي ددة األخالقي ددة والتوعي ددة السياس ددية ل ددالب المدين ددة الجامعي ددة
بجامع ددة المنوفي ددة ر االثن ددين 2012/3/12م مدين ددة ال الب ددات القديم ددة والجدي دددة ر ام ددام

ال ن البي رى  .شبين الكوم .

 .28ن دددوة بعن دوان الموا ن ددة والتوعي ددة األخالقي ددة والتوعي ددة السياس ددية ل ددالب المدين ددة الجامعي ددة
بجامع ددة المنوفي ددة ر األربع دداء 2012/3/14م ددالب كلي ددة الهندس ددة االلكتروني ددة بمن ددوف
لل البات .
 .29ن دددوة بعن دوان الموا ن ددة والتوعي ددة األخالقي ددة والتوعي ددة السياس ددية ل ددالب المدين ددة الجامعي ددة
بجامعددة المنوفيددة ر األربعدداء 2012/3/ 14م مدينددة ال البددات كليددة الهندسددة االلكترونيددة

بمنوف لل البات .

 .30ن د دوة بعن دوان الموا ن ددة والتوعي ددة األخالقي ددة والتوعي ددة السياس ددية ل ددالب المدين ددة الجامعي ددة
بجامعة المنوفية ر ال الثاء 2012/3/20م مدينة البات كلية العلوم ر المدينة الجامعية
الخاصة بكلية العلوم ر شبين الكوم .
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 .31ندددوة بعن دوان اورهدداب بددين الواقددع الجغ ارفددى واألصددول الشددرعية ر ل ددالب كليددة اآلداب ر
جامعة المنوفية ر بهاريخ 2015 / 6 / 7م .

النشاط البيئي على مستوى اوقليم :
الم سسات االجتماعية :

 .32قافلة للى دار األحداث بقويسنا وذلك يوم السبة الموافق 2009/11/14م .

 .33قافلة للى مدرسة شبين الكوم ال انوية الصناعية بنين د بشبين الكوم .2009/12/5
 .34قافلة للى دار المسنين بمدينة السادات بهاريخ

2010/1/16م .

 .35قافلة للى دار السيدة نفيسة لأليتام بشبين الكوم 2010/5/ 18م.
 .36قافلة للى م سسة تربية البنين بشبين الكوم 2010/7/ 21م
 .37قافلة للى م سسة تربية البنات بسرس الليان 2010/7/ 28م

 .38قافلة للى جمعية تنمية المرأة الريفية بسرس الليان 2010/8/ 25م .
 .39قافلة للى م سسة تربية البنات بسرس الليان 2010/9/ 2م .
 .40قافلة للى دار لسماعيل سالم لتربية البنين د زاوية رزين 2010/9/ 25م .
 .41قافلة للى دار األحداث بقويسنا 2010/11/24م .

 .42قافلة للى دار المسنين بمدينة السادات يوم الخميس  2011 /2/24م .
 .43قافلة للى جمعية تنمية المرأة الريفية بمدينة سرس الليان 2011/5/8م .
 .44قافلة للى م سسة الرعاية االجتماعية للبنين بشبين الكوم ( الملجم) 2011/5/15م
 .45قافلة للى م سسة األحداث للبنين يمدينة قويسنا بهاريخ 2011/5/29م .

 -الم سسات التعليمية :

 .46قافلة للى معهد الفتيات األزهرى بقويسنا  2010/4/12م.

 .47قافلة للى مدرسة سمادون ال انوية المشتركة د مركز أشمون 2010/4/21م.
 .48قافلة للى المدرسة ال انوية للبنات بمنوف  2010/5/ 5م.
 .49قافلة للى مدرسة شبين الكوم ال انوية بنين  2010 /5/12م.

 .50قافلة للى المدرسة ال انوية العسكرية بمنوف  2010/10/ 16م.

 .51قافلة للى مدرسة أمين الخولى ال انوية للبنين بمشمون  2010/11/21م.
 .52قافلة للى مدرسة وو نبشا ال انوية يوم األربعاء الموافق 2010/12/8م
 .53قافلة للى مدرسة بركة السبع ال انوية بنين يوم ال الثاء 2010/12/21م
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 .54قافلة للى مدرسة بركة السبع ال انوية بنات  2011/2/27م .

 .55قافلة للى مدرسة الروضة ال انوية المشتركة  2011/3/13م .
 .56قافلة للى مدرسة وو نبشا ال انوية بهاريخ 2011/3/27م .
 .57قافلة للى مدرسة جنزور ال انوية بهاريخ  2011/4/10م .
 .58قافلة للى مدرسة ال انوية الم ورة ببركة السبع بهاريخ 2011/4/17م .

 .59قافلة للى مدرسة السيد البدوى ال انوية باشمون بهاريخ 2011/4/24م .
اوشراف على الدورات التدريبية
 .60لقامة ثالث دورات تدريبية فى مجال التخا ن اشترل في هذه الدورات  33دارسا .
 .61لقامة دورات تدريبية فى اللغة اونجليزية ( المحادثة ) اشترل فيها  64دارسا .
 .62لقامة دورة تدريبية فى اللغة اونجليزية ( مهارات اللغة ) اشترل فيها  11دارسا .
 .63لقامة دورة تدريبية فى اللغة الفرنسية ( الصوتيات ) اشترل فيها  12دارسا .
 .64لقامة دورة تدريبية فى مجال األرصاد الجوية اشترل فيها  63دارسا 0
 .65االحتفال بيوم اليتيم السبة الموافق  2009/4/ 3م .
الرحالت العلمية بقسم الجغرافية
 .1اوشدراف العددام علددى الرحلددة العلميددة للددى نهددر النيددل ومن قددة أسدوان ومن قددة توشددكا
خالل العام الدراسي  2001/2000م.

 .2اوشراف العام على الرحلة العلميدة للدى من قدة البحدر األحمدر خدالل العدام الد ارسدي
 2002/2001م.
 .3المش دداركة ف ددي اوش دراف عل ددى الرحل ددة العلمي ددة لل ددى ش ددبص جزيددرة س دديناء خ ددالل الع ددام
الدراسي 2003 /2002م.

 .4االش د دراف الع د ددام عل د ددى الرحل د ددة العلمي د ددة لل د ددى من ق د ددة القن د دداة خ د ددالل الع د ددام الد ارس د ددى
 02007/2006م .
 .5االشراف العام على الرحلة العلمية للى من قة البحر األحمر خدالل العدام الد ارسدى
 02008/2007م .
 :المشاركة في أنش ة الكلية .
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 .1اوشدراف العددام علددى حلقددات النقدداش الخاصددة بقسددم الجغرافيددا خددالل العددام الجددامعى
 2008 / 2007م .

 .2االشترال فى لجنة البيئة خالل العام الجامعى  2001/2000م.

 .3االشترال فى لجنة شئون التعليم فى العامين  2003/2002 – 2002/2001م.
 .4اوشترال فى لجنة الدرسات العليا خالل العدامين 2008/2007 – 2007/2006
م

 .5أمين مجلس الكلية خالل العام الدراسى  2008 / 2007م .
 .6عةو مجلس قسم الجغرافيا منذ عام  2000م .

 .7وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة  2009م حتى اآلن .
 :الكتن العلمية المنشورة .
 .1دراسات فى الجغرافية االقتصادية  2002م .

 .2الجغرافي ددة اوقتص ددادية ب ددين منهجي ددة البح ددث وآلي ددة التفاع ددل المك ددانى ر س ددرس اللي ددان
 2008م .
 .3جغرافي ددة النق ددل ب ددين األدب والم ددنها والت بي ددق ر ال بع ددة األول ددى ر س ددرس اللي ددان ر
.2007
 .4جغرافي ددة النق ددل ب ددين األدب والم ددنها والت بي ددق ر ال بع ددة ال اني ددة ر س ددرس اللي ددان ر
 2010م .

 .5جغرافية التسويق بين األدب والمنها والتخ يط ر سرس الليان  2009م.
 .6جغرافية مصر بين حتمية الموقع وتجارب التنمية االقتصادية  2009م .

 .7التسويق الدورى بين محددات التنمية والتوجهات التخ ي ية ر سدرس الليدان 2010
م.

 .8جغرافي ددة مص ددر ف ددى ظ ددل ال ددورة  :ب ددين الموق ددع الجغ ارف ددى ودوا ددر الخ ددر العد دالمى
والتنمية السياسية ر الدار المصرية للكتداب ر القداهرة ر بدرقم ايدداع 2012 / 7243
 .وترقيم دولى 978-977-716-686-7
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 .9قد دراءات جغرافيد ددة فد ددي خري د ددة مصد ددر السياسد ددية فد ددي ظد ددل ال د ددورة ر  2012ر الد دددار

المصد د درية للكت د دداب ر الق د دداهرة ر ب د ددرقم اي د ددداع  2012/ 20709ر تد د درقيم دول د ددى -5

 978-977-90-0171ر 2012م .
 .10جغرافية التسويق بين المنها والتخ يط والت بيق ر الدار المصرية للكتاب ر القداهرة
ر برقم ايداع  2015 / 4631وترقيم دولى sbn -978-977-90-2737-3

 .11خري ددة مص ددر ب ددين االره دداب وال ددورة ر د ارس ددة جغرافي ددة تحليلي ددة للمرتكد دزات الفكري ددة
والتح ددديات الداخلي ددة والخارجي ددة ر ال دددار المصد درية للكت دداب ر رق ددم اي ددداع / 23648
 2015ر وترقيم دولى  978-977-90-3704-2ر 2015م .
 :مشروعات يمكن للباحث المشاركة فيها .
 .1تخ يط األسوا

.

 .2تخ يط شبكة ال ر

.

 .3تخ يط المراكز التجارية الكبرى ( الموالت ) .
 .4تخ يط مركن تجارة التجز ة .
 .5المشاركة فى دراسات التنمية العمرانية .

 .6المشاركة فى دراسات جغرافية الجريمة .
 .7المشاركة فى الدراسات البيئية .
 .8المشاركة فى مكافحة االرهاب .
 .9المشاركة فى تخ يط الخري ة األمنية .

 .10المشاركة فى تخ يط الخري ة االنتخابية .
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