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 جامعة المنوفية 

 كمية اآلداب-قسم الجغرافيا
 بسم اهلل الرحمن الرحيم           

 
 السيرة الذاتية     

 

 أواًل : البيانات الشخصية : 
 د. أحمد عبد السالم عمى حسنين أ.االسم: 

 الجنسية: مصري 
 6996/  9/ 6تاريخ الميالد: 

م الجغرافيا بكمية اآلداب جامعة قس ورئيسبقسم الجغرافيا، أستاذ الوظيفة الحالية: 
ومدير شعبة  .حالياً  ورئيس مجمس إدارة مركز البحوث الجغرافية والكارتوجرافية. سابقاً  المنوفية

 . حالياً  بمركز الخدمة بآداب المنوفيةوالتخطيط البحوث الجغرافية 
 

  : ثانيًا : التخصص العام والدقيق
 التخصص العام: جغرافية طبيعية. 

 خرائطالو الجافة واألخطار الطبيعية  األراضيجيومورفولوجيا الدقيق: التخصص 
  .والمساحة

 
 : ثالثًا : المؤىالت العممية الحاصل عمييا

كمية اآلداب _ جامعة  –اآلداب من قسم الجغرافيا " شعبة الخرائط "  فيدرجة الميسانس  -1
 .1978القاىرة، دور مايو سنة 

كمية  –جيومورفولوجى " من قسم الجغرافيا  اآلداب تخصص " فيدرجة الماجستير  -2
 . 1987جامعة عين شمس، تقدير " ممتاز " يوليو  –اآلداب 

 . 1987جامعة قطر، سنة  –التربية من كمية التربية  فيدرجة الدبموم العامة  -3

كمية اآلداب  –اآلداب تخصص " جيومورفولوجى " من قسم الجغرافيا  فيدرجة الدكتوراه  -4
 . 1993س، تقدير " مرتبة الشرف األولى " سنة جامعة عين شم –
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 رابعًا : التدرج الوظيفي : 
والعموم االجتماعية بجامعة قطر فى الفترة من  ط بقسم الجغرافيا كمية اإلنسانياتمعمم خرائ -1

1981-1994 . 
 . 2001 -1994مدرس بقسم الجغرافيا كمية اآلداب جامعة المنوفية فى الفترة من   -2

 بقسم الجغرافيا كمية اآلداب جامعة المنوفية.أستاذ مساعد  -3

 حتى اآلن. 2010أستاذ بقسم الجغرافيا كمية اآلداب جامعة المنوفية منذ  -4

مساعد بقسم الجغرافيا كمية اآلداب والعموم االجتماعية جامعة  ذمعار بوظيفة أستا -5
 . 6/2011/ 15السمطان قابوس حتى 

 لمنوفية.رئيس قسم الجغرافيا بكمية اآلداب جامعة ا -6

 رئيس مجمس إدارة مركز البحوث الجغرافية والكارتوجرافية بجامعة المنوفية. -7

 

 خامسًا : الخبرات التدريسية : 
 القيام بميام عضو ىيئة التدريس وتدريس بعض المقررات الجغرافية فى الجامعات التالية: 

 قسم الجغرافيا كمية اآلداب والعموم االجتماعية جامعة قطر.  -1
 غرافيا كمية اآلداب جامعة المنوفية. قسم الج -2

 قسم الجغرافيا كمية التربية جامعة المنوفية.  -3

 قسم الجغرافيا كمية اآلداب جامعة عين شمس.  -4

 قسم الجغرافيا كمية التربية جامعة المنصورة فرع دمياط.  -5

 جامعة السمطان قابوس.والتربية اآلداب  قسم الجغرافيا كميتى -6

 .الساداتبية جامعة قسم الجغرافيا كمية التر  -7

 طنطا )دراسات عميا(. قسم الجغرافيا كمية اآلداب جامعة -8

 

 سابعًا: عضوية الجمعيات والمجان العممية : 
 عضوية الجمعية الجغرافية المصرية.  -1

 Arid Lands, Humankind andوالبيئة واإلنسان  عضو لجنة األراضي الجافة -2

Environment باالتحاد الجغرافي الدولي     (IGU) 2006 منذ. 

 عضو الجمعية المصرية لمتغيرات البيئية. -3

 عضوية جماعة الجيومورفولوجيا. -4
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 :عضوية المجان الداخميةثامنًا: 
عضو لجنة مشروع دراسة منطقة سانت كاترين وتخطيط مركز بحوث سانت كاترين التابع  -1

 لقسم الجغرافيا جامعة المنوفية. 
 لمختبرات بكمية اآلداب جامعة السمطان قابوس. مقرر لجنة الحاسب اآللي وا  -2
 عضو لجنة المكتبات واإلعالم والنشر بكمية اآلداب جامعة السمطان قابوس.  -3
 عضو المجنة الرياضية بكمية اآلداب جامعة السمطان قابوس.  -4
عضو لجنة اإلعداد والمتابعة لمحاضرات الموسم الثقافي لكمية اآلداب جامعة السمطان  -5
 ابوس. ق
عضو لجنة اإلعداد والمتابعة لمحاضرات الموسم الثقافي األول لكمية اآلداب عن اتجاىات  -6

 . 1998-1997دراسات نظرية وتطبيقية  –التطوير والتحديث فى العموم اإلنسانية 
عضو لجنة إعداد أطمس عمان الجامعي )الخرائط الطبيعية( مشروع بحثي يقدمو قسم  -7

 اآلداب جامعة السمطان قابوس. الجغرافيا بكمية 
مقرر لجنة البحوث لمؤتمر التخطيط والتنمية المنعقد فى قسم الجغرافيا كمية اآلداب جامعة  -8

 . 2000أكتوبر  11-9السمطان قابوس فى الفترة من 
 . 2000/2001عضو مجمس كمية اآلداب جامعة السمطان قابوس عن قسم الجغرافيا لعام   -9

 . 2001/2002موازنة لكمية اآلداب جامعة السمطان قابوس لعام عضو لجنة ال -10
عضو لجنة الدراسات العميا والبحث العممى لكمية اآلداب جامعة السمطان قابوس لعامى  -11

2005/2006 ،2006/2007. 
مقرر لجنة الحاسب اآللي والمختبرات بكمية اآلداب جامعة السمطان قابوس  -12

2000/2001، 2001/2002 . 
عضو لجنة إعداد أطمس عمان الجامعي )الخرائط الطبيعية( مشروع بحثي يقدمو قسم  -13

 الجغرافيا بكمية اآلداب جامعة السمطان قابوس. 
عضو مجمس كمية اآلداب والعموم االجتماعية جامعة السمطان قابوس عن قسم الجغرافيا  -14

 . 2000/2001لعام 
لعموم االجتماعية جامعة السمطان قابوس لعام عضو لجنة الموازنة لكمية اآلداب وا -15

2001/2002 . 
عضو المجنة االجتماعية لكمية اآلداب والعموم االجتماعية جامعة السمطان قابوس لعام  -16

2002/2003. 
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عضو المجنة الثقافية واإلعالم لكمية اآلداب والعموم االجتماعية جامعة السمطان قابوس  -17
 .2003/2004لعام 
عة السمطان قابوس لعام لجنة البحث العممي لكمية اآلداب والعموم االجتماعية جام عضو -18

2004/2005 ،2005/2006 ،2006/2007.  
عضو لجنة البحث العممي لكمية اآلداب والعموم االجتماعية جامعة السمطان قابوس لعام  -19

2005/2006. 
مكافحة  فيودورة  العممية البحث اإلعداد والتحضير والمجنة العممية لندو  لجنتيمقرر  -20

 .2005ابريل  4-2الفترة  فيالجامعة  فيالتصحر وتثبيت الكثبان الرممية، المنعقدة 
جامعة السمطان قابوس لعام  االجتماعيةوالعموم  اآلدابجنة الرياضية لكمية معضو ال -21

2007/2008.  
مدارية والتغيرات المناخية في عضو المجنة العممية لممؤتمر الدولي األول لألعاصير ال -22

 . 2009مارس  11 – 8المحيط اليندي، المنعقد في جامعة السمطان قابوس في الفترة من 
 عضو لجنة شؤون التعميم بكمية اآلداب جامعة المنوفية. -23
 .2015/ 2014عضو لجنة الدراسات العميا بكمية اآلداب جامعة المنوفية  -24
 .2011/2014الفترة من  فيجامعة المنوفية عضو مجمس كمية اآلداب  -25
 حتى اآلن. 2015/2016عضو مجمس كمية اآلداب جامعة المنوفية في الفترة من  -26
 
 

 شارك فييا: التيوورش العمل : المؤتمرات العممية والندوات تاسعاً 
ر يناي 18-16الفترة من  فيقطر  –الدوحة  فيمؤتمر نظم المعمومات الجغرافية  المنعقد -1

 قطر.  فينظمتو وزارة البمديات والزراعة  1993
الوطن العربي نظمتيا الجمعية الجغرافية المصرية ومركز بحوث الشرق الوسط  في المياهندوة -2

، تم إلقاء بحث بعنوان:" 1994نوفمبر  28-26القاىرة فى الفترة من  –جامعة عين شمس 
  اآلثار البيئية الستخدامات المياه فى دولة قطر".

  .1995مؤتمر نظم المعمومات الجغرافية المنعقد فى القاىرة -3
رصد الظواىر الطبيعية فى الفترة  فيالمؤتمر الدولي الثاني الستخدامات االستشعار عن بعد  -4

 . ىولندا –أنسكدة  فيالمنعقد  1999أغسطس  20-16من 
2nd

 Inter national symposium of Remote Sensing, Enscheda, The 

Netherlands, 16-20 August 1999.  

 تم ألقاء بحث بعنوان : 
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The Natural Hazards in Al Batinah Plain Using Land sat, Oman, Arabian 

Gulf. 
مؤتمر التخطيط والتنمية اإلقميمية فى سمطنة عمان المنعقد فى قسم الجغرافيا كمية اآلداب -5

 . 2000أكتوبر  11-9جامعة السمطان قابوس فى الفترة من 
 2002ديسمبر  18-16مؤتمر عمان الدولى إلدارة المخمفات المنعقد فى الفترة من  – 6

"استخدام نظم المعمومات الجغرافية فى إدارة المخمفات المشاركة بورقة عمل مشتركة بعنوان 
 ، مسقط ، سمطنة عمان. الصمبة"

لكبرى فى العالم العربى المنعقد فى الفترة من الممتقى الثالث لمجغرافيين العرب بعنوان المدن ا – 7
استخدام نظم المعمومات الجغرافية في إدارة  "، المشاركة ببحث بعنوان  2003أكتوبر  19-22

الجمعية الجغرافية السعودية ، جامعة الممك سعود ، الرياض ،  "بعض الخدمات بمحافظة مسقط 
 ، المممكة العربية السعودية.

ى الرابع عشر " حماية البيئة ضرورة من ضروريات الحياة المنعقد فى الفترة المؤتمر الدول –8
التغيرات المناخية وآثارىا عمى زحف ، تم المشاركة ببحث بعنوان "   2004مايو  10-8من 

 " ، اإلسكندرية : مصر.الرمال
جامعة  يف“ مكافحة التصحر وتثبيت الكثبان الرممية فيودوره  العمميالبحث ” ندوة  تنظيم -9

تم عرض بحث،  75بمغ عدد البحوث المقدمة  2005ابريل  4-2الفترة من  فيالسمطان قابوس 
 المشروع وبعض النتائج.  فيالمشروع خالل جمسات المؤتمر ومناقشة أساليب الدراسة المتبعة 

رة ندوة البحث العممى ودوره فى مكافحة التصحر وتثبيت الكثبان الرممية المنعقد فى الفت – 10
نتائج المشروع األستراتيجى لزحف الرمال وأخطارىا  ، المشاركة بعرض  2005ابريل  4-2من 

، جامعة السمطان قابوس ، مسقط، سمطنة عمى الطرق والمراكز العمرانية فى سمطنة عمان
 عمان.

ندوة البحث العممى ودوره فى مكافحة التصحر وتثبيت الكثبان الرممية المنعقد فى الفترة  - 11
الكثبان الرممية جنوب شرق منخفض القطارة ، المشاركة ببحث عن  2005ابريل  4-2من 

 ، جامعة السمطان قابوس ، مسقط، سمطنة عمان.بالصحراء الغربية مصر
 7-5صحر والبيئة ، المنعقد فى الفترة من اإلقميمية حول تدىور التربة والت الحمقة الدراسية – 12

 اإلقميمية" ، وزارة البمديات " زحف الرمال التحدى والمواجيةع والمشاركة بموضو  2005ديسمبر 
 ،مسقط ، سمطنة عمان. المياهوالبيئة وموارد 

دورة تدريبية بعنوان " طرائق القياس والتقويم في الجامعة واستخدام الباوربوينت في العممية  -13
ة اآلداب والعموم في كمي  2/2/2005 – 1/2005/ 30التعميمية " المنعقدة في الفترة من 
 االجتماعية بجامعة السمطان قابوس.
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، مركز 2005يناير  17 – 15في الفترة من  WEBCTحضور ورشة عمل في استخدام  -14
 تقنيات التعميم بجامعة السمطان قابوس.

مسقط  –االشتراك في ورشة عمل النيوض بالوعي البيئي المنعقدة في  فندق كراون بالزا  -15
البيئية، وزارة البمديات اإلقميمية  ن، المديرية العامة لمشؤو  2005/  6/ 29 – 27في الفترة  

 والبيئة وموارد المياه . 
ندوة االتجاىات الحديثة فى عمم الجغرافيا المنعقد فى قسم الجغرافيا كمية اآلداب جامعة -16

 . 1995نوفمبر  29-27اإلسكندرية فى الفترة من 
 3-2صرية )تجارب الماضي وآفاق المستقبل( فى الفترة من ندوة تعمير الصحارى الم -17

 المجمس األعمى لمثقافة.  –لجنة الجغرافيا  –نظمتيا الشعب والمجان الثقافية  1996أبريل 
المؤتمر الدولى السادس عشر حماية البيئة ضرورة من ضروريات الحياة المنعقد فى  - 18 

سمطنة عمان  فيمشاكل التصحر  "ث بعنوان ، المشاركة ببح 2006مابو  15-13الفترة من 
 ،مصر. اإلسكندرية، " بين واقع العوامل المؤثرة وتحديات استراتيجية المواجية

 ورقة عمل فى االشتراك ب - 19            
The Mediterranean Renaissance Programme meeting and IGU Arid 

Lands Commission meeting ورقة  2006ابريل  5-2فى الفترة من المنعقد فى القاىرة  
 العمل بعنوان 
“ Dune types in The Sultanate of Oman using Landsat images and Aerial 

photographs” 
 17 فيمسقط  فيحضور برنامج الندوة البيئية حول الصحارى ومكافحة التصحر المنعقدة  -20

         . 2006يونيو 
بموضوع  ،(IGU)الدولي الجغرافي باالتحادالجافة  األراضينة اجتماع مجمس إدارة لج -21

 في، 2007ابريل  26-24الفترة  في، " الصحارى العمانية فيأثر الرياح كعامل نحت " عنوانو 
 .الرياض بالمممكة العربية السعودية

 وعنوانو: الصين فيالجافة وشبو الجافة  األراضيحضور ورشة عمل عن   -22
International Workshop on Environmental Changes and Sustainable 

Development in Arid and Semi-arid Regions,   Alashan Left Banner 

(Bayinhaote), Inner Mongolia, China , September 10-17, 2007 

Generalize Geomorphological Map for the Sultanate of Oman-Arabian 

gulf"" 

المؤتمر السنوي الحادي عشر بعنوان الجغرافيا والتغيرات العالمية المعاصرة،  حضور -23
 بقسم الجغرافيا جامعة اإلسكندرية. 2009يوليو  26 – 25المنعقد في الفترة من 
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رئيس مؤتمر سيناء بين الماضي والحاضر والمستقبل المنعقد بمركز البحوث الجغرافية  -24
 .2015أكتوبر  19-18فى الفترة من  والكارتوجرافية بجامعة المنوفية

رئيس مؤتمر موارد مصر المائية بين تحديات الماضي وآفاق المستقبل الذي سينعقد  -25
 .2016أكتوبر  19-18بمركز البحوث الجغرافية والكارتوجرافية بجامعة المنوفية في الفترة من 

 
 

 : المشاريع البحثية الممولة:عاشراً 
زحف الرمال وأخطارىا عمى الطرق بعنوان" ع األستراتيجى الممولالباحث الرئيسي لممشرو  -

لاير عماني، ينتيي في عام  21800" )ميزانية المشروع والمراكز العمرانية في سمطنة عمان 
2006  .) 

استخدام نظم المعمومات الجغرافية بعنوان " باحث مشارك في المشروع األستراتيجى الممول -
" )ميزانية المشروع  لمحافظة مسقط د وتحميل النمو الحضرىصواالستشعار عن بعد في ر 

 (.2006لاير عماني " ينتيي في عام  46000
 

 :: الدورات التدريبية أحد عشر
دورة تدريبية حول طرق استخدام األجيزة فى جمع وتحميل العينات والبيانات البحرية التي  -1

والتي أقامتيا المنظمة اإلقميمية  1983ديسمبر  15-3عقدت فى جامعة قطر خالل الفترة من 
بالتعاون مع المجنة الحكومية الدولية لعموم البحار  رلحماية البيئة البحرية وجامعة قط

 "يونسكو"وبرنامج األمم المتحدة لمبيئة. 
 17/2دورة تدريبية فى الحاسب اآللي من مركز الحاسب اآللي بجامعة قطر فى الفترة من  -2
– 15/3/1990  . 
 7-2ورة تدريبية فى إدارة الحاسبات الشخصية من كمية اليندسة جامعة قطر فى الفترة من د -3

 .1992مايو 
Qatar University, Faculty of Engineering, Continuing Education Program, 

PC-MANAGEMENT, for Engineers, Scientists and PC-System 

Users/Managers, May2-7, 1992.  
-24ة تدريبية فى قياس التموث اليوائي بمركز بحوث جامعة اإلسكندرية فى الفترة من دور  -4

 . 1994ديسمبر  28
Completed A Course in air pollution, Principles, Sours, Monitoring, 

Modeling, Control and Field Trip for 30 Hours during the period 24-28 

Dec. 1994, provided by University of Alexandria Research center.  
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دورات تدريبية فى الحاسب اآللي من معيد تكنولوجيا المعمومات التابع لمركز نظم  -5
 المعمومات ودعم القرار برئاسة مجمس الوزراء فى الفترات التالية: 

 . 1995/  5/  25 – 14من  -    
 . 1995/  6/  8 – 3من  -    
 . 1995/  6/  21 – 10من  -    
 . 1995/  7/  27 – 15من  -    

أكتوبر  17-16ورشة العمل الخاصة بالمؤشر البيئي فى سمطنة عمان فى الفترة من  -6
 المنعقدة بجامعة السمطان قابوس بسمطنة عمان.  2001

ضمن  ،2005يوليو  28-25الفترة بين  فيإدارة الوقت وضغوط العمل  فيدورة تدريبية  -7
 مصر. العالي،وزارة التعميم  بالجامعات،نمية قدرات أعضاء ىيئة التدريس والقيادات مشروع ت

ضمن  ،2005 أغسطس 9-6الفترة  فيالتدريس  فياالتجاىات الحديثة  فيدورة تدريبية  -8
 مصر. العالي،وزارة التعميم  بالجامعات،مشروع تنمية قدرات أعضاء ىيئة التدريس والقيادات 

 ،2005 أغسطس 16-13الفترة بين  فيالتدريس  فيموضوع خاص  فييبية دورة تدر  -9
 العالي،وزارة التعميم  بالجامعات،ضمن مشروع تنمية قدرات أعضاء ىيئة التدريس والقيادات 

 مصر.
 

 :الجامعية واألنشطةعشر: اإلسيامات  أثنى
 تطوير البرامج الدراسية : 

 جميع مراحميا.  فيت الدراسية تطوير برامج القسم من المقررا فيالمشاركة  -
 الجغرافيا.أعداد برنامج الماجستير لقسم  فيالمشاركة  -

 .2013إعداد الئحة الدراسات العميا بقسم الجغرافيا جامعة المنوفية  -

 .2013إعداد الئحة الدراسات العميا بكمية اآلداب جامعة المنوفية  -

 .2013نوفية إعداد الئحة التعميم المفتوح بكمية اآلداب جامعة الم -

 .2014تحديث الئحة قسم الجغرافيا  جامعة المنوفية  -

 .المشاركة في ورش العمل الخاصة باعتماد الجودة في كمية اآلداب جامعة المنوفية  -

 

 :البحثية الخدمات الفنية واالستشارات
 6999عام  دراسات بيئية خاصة بمشروعات مقدمة لممكتب األستشارى اليندسي )صبور( -1

 وىى: 
 المؤثرات البيئية لقرية كبريت السياحية.  -
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 جديد بسوىاج شرق أخميم.  عمرانيإنشاء تجمع  -

جديد إلى الشرق من مدينة  عمرانيمشروع الصداقة بأسوان عبارة عن تجمع  -
 أسوان. 

المؤثرات البيئية لقرية اورينتال ريزورتس السياحية بنبق جنوب شبو جزيرة  -
 سيناء.  

 
البحوث بجامعة الممك فيد لمبترول والمعادن بالمنطقة الشرقية بالمممكة  زيارة إلى معيدتمت  -2

 الحقميلمتعرف عمى أجيزة القياس  2003/  10/  20 – 18الفترة بين  فيالعربية السعودية 
 .المستخدمة لدييم مناقشة تصميم مصائد الرمالو لزحف الرمال 

 
شراف عمى مناقشة : رعش خامسة  الرسائل العممية:وا 

وماجستير فى  دكتوراهرسالة  61مناقشة عدد  قشات رسائل عممية:منا
 مختمف الجامعات المصرية وىى:

جيومورفولوجية " مناقشة رسالة ماجستير بقسم الجغرافيا جامعة دمنيور بعنوان -1
 كرواتيا. -أشكال الكارست الساحمي بخميج كفرنر

جيومورفولوجية بعنوان "مناقشة رسالة ماجستير بقسم الجغرافيا جامعة دمنيور  -2
الكوارث الطبيعية عمى سواحل مناطق مختارة من الساحل الشمالي الغربي لمصر فيما بين 

 اإلسكندرية ومرسي مطروح وشرق أرخبيل صقمية بإيطاليا.
التقويم الجغرافي جامعة المنوفية بعنوان "  مناقشة رسالة ماجستير بقسم الجغرافيا -1

لسياحية لجزيرة الزمالك محافظة القاىرة باستخدام نظم لالستخدامات الترويحية وا
 المعمومات الجغرافية واالستشعار عن بعد.

منطقة شرق وادي مناقشة رسالة دكتوراه بقسم الجغرافيا بجامعة بنيا بعنوان "  -4
دراسة في  -النيل من وادي بياض جنوبًا إلى وادي األطفيحى شماالً 

 الجيومورفولوجيا التطبيقية.
عين شمس بعنوان مناقشة رسالة دكتوراه بقسم الجغرافيا بجامعة  -9
جيومورفولوجية األشكال الكارستية في المناطق المحيطة بمنخفض البحرية، "

 مصر.  الصحراء الغربية،
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جيومورفولوجية المنوفية بعنوان "مناقشة رسالة دكتوراه بقسم الجغرافيا بجامعة  -6
بي لمبحر األحمر بمصر فيما بين رأس جمسة الجروف البحرية عمى الساحل الغر 

   ."وحاليب وشالتين
"العوامل المؤثرة  بقسم الجغرافيا بجامعة دمياط بعنوان مناقشة رسالة ماجستير -7

    في مموحة المياه األرضية بمنطقة بمطيم دراسة في الجيومورفولوجيا التطبيقية
 الجريان أخطار بعنوان لمنياابقسم الجغرافيا بجامعة  مناقشة رسالة ماجستير -8

 الجيومورفولوجيا في دراسة - شماالً  والرشراش جنوباً  غراب واديي بين النيل لوادي السيمى
 ."بعد عن واالستشعار الجغرافية المعمومات نظم باستخدام التطبيقية

جيومورفولوجية  بعنواندمنيور بقسم الجغرافيا بجامعة  مناقشة رسالة ماجستير -
 .لنيرية جيولوجية النشأة بجنوبى سيناءالثنيات ا

الخريطة المنوفية بعنوان مناقشة رسالة دكتوراه بقسم الجغرافيا بجامعة  -9
 ."الجيومورفولوجية بالجبل األخضر بميبيا

التقويم البيئي المنوفية بعنوان "بقسم الجغرافيا بجامعة  ماجستيرمناقشة رسالة  -61
 مومات الجغرافية"، جامعة المنوفية.باستخدام نظم المع لجزر فرع رشيد

اإلدارة البيئية " بعنوانالمنوفية بقسم الجغرافيا بجامعة  مناقشة رسالة ماجستير -66
 المتكاممة لممخمفات البمدية الصمبة بمدينة شبين الكوم باستخدام نظم المعمومات الجغرافية.

"جيومرفولوجية حوض وادي  انبجامعة بنيا بعنو بقسم الجغرافيا مناقشة رسالة دكتوراه  -62
 تالل فى ليبيا باستخدام االستشعار عن بعد ونظم المعمومات الجغرافية.

األودية المقموبة في " ماجستير بقسم الجغرافيا بجامعة عين شمس بعنوانرسالة مناقشة  -61
 الصحراء الغربية".

األخطار الناجمة عن ان "بعنو اإلسكندرية بجامعة بقسم الجغرافيا مناقشة رسالة دكتوراه  -64
 دراسة جيومورفولوجية" –حركة الرمال في منخفض الخارجة 

           

ترأس لجان مناقشة الرسائل السمطان قابوس جامعة يمكن لعضو ىيئة التدريس ب 
 من تخصصات مختمفة:
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 التربية / تخصص مناىج الدراسات االجتماعية وطرق في رسالة لنيل درجة الماجستيرتحكيم  -
تدريس الجغرافيا عمى تنمية  فيأثر استخدام استراتيجية العصف الذىني تدريسيا بعنوان " 

" الطالبة / صالحة بنت سويدان التفكير االبداعى والتحصيل لدى طالبات الصف العاشر
  البموشى.

 

عالقة عمان بالدولة السعودية األولى خالل التاريخ بعنوان "  فيمناقشة رسالة ماجستير  -
الطالب ناصر بن عبد اهلل بن سالم  ،(ه )دراسة تاريخية 6214ه إلى 6269فترة من ال

 الصقرى. 
 

لطمبة الدراسات  البحثيالسموك بعنوان"  والمعمومات المكتبات في مناقشة رسالة ماجستير -
جامعة السمطان قابوس عند استخداميم قاعدة البيانات  فيالعميا بكمية التربية 

 . 29/10/2007الطالب حمود بن محمد بن رشيد البوسعيدى ، بتاريخ ،   ERICالتربوية

استخدام أعضاء ىيئة التدريس المكتبات والمعمومات بعنوان "  فيمناقشة رسالة ماجستير  -
جامعة السمطان قابوس لدوريات الوصول الحر واألرشيفات المفتوحة  فيبكمية اليندسة 

 .24/9/2008د بن حمد بن مسعود السنانى، بتاريخ " الطالب أحمالمتاحة من خالل االنترنت 
 مشاريع التخرج لطالب قسم الجغرافيا. إعداد األشراف عمى  -
 

( رسائل عممية 9اإلشراف عمى عدد ) سادسة عشر: اإلشراف عمى الرسائل العممية:
 وىى: بين ماجستير ودكتوراه

 باستخدام رشيدلجزر فرع  البيئيالتقويم مشرف عمى رسالة ماجستير بعنوان "  -
 ، جامعة المنوفية."نظم المعمومات الجغرافية

المناخ وأشكال سطح األرض بين ىضبة مشرف عمى رسالة ماجستير بعنوان " -
 سويف. بني، جامعة الجاللة القبمية وجبل غارب خميج السويس"

تكاممة لممخمفات الصمبة اإلدارة البيئية الممشرف عمى رسالة ماجستير بعنوان " -
، جامعة "دينة شبين الكوم باستخدام نظم المعمومات الجغرافيةم البمدية

 المنوفية.

"أثر التغيرات البيئية عمى مصب فرع رشيد  مشرف عمى رسالة ماجستير بعنوان -
، معيد البيئة من بعد" واالستشعارباستخدام نظم المعمومات الجغرافية 

 بالسادات.
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شكال ب الجيولوجية عمى األأثر التراكيبعنوان "  دكتوراهمشرف عمى رسالة  -
 "، جامعة المنوفية.الجيومورفولوجية في حوض وادي وتير شرق سيناء

 

"أثر عمميات التجوية عمى الحصون  بعنوان دكتوراهمشرف عمى رسالة  -
دراسة فى  –الدفاعية القديمة بالجانب الجنوب الغربى  لخميج أبو قير 

 الجيومورفولوجيا التطبيقية".

 
" جيومرفولوجية الرمال السوداء فى شمال  ماجستير بعنوان مشرف عمى رسالة -

 مصر"
 "األخطار الطبيعية عمى ىوامش الدلتا" مشرف عمى رسالة ماجستير بعنوان -
التنوع البيئى فى محمية وادى الجمال  مشرف عمى رسالة ماجستير بعنوان -

 بالصحراء الشرقية
 
 :المنشورة عشر: البحوث العممية بعسا 
: جيمورفولوجية الكثبان الطولية شمال شرق منخفض (6999السالم عمى )أحمد عبد  -6

مصر(، المجمة الجغرافية العربية تصدر عن الجمعية الجغرافية  -البحرية )الصحراء الغربية 
 . 366 -323المصرية، العدد الرابع والثالثون، السنة الواحد والثالثون، الجزء الثاني، صص 

 
شمال سيناء،  في: التحميل المجيرى لرواسب الرمال (2111)أحمد عبد السالم عمى  -2

المجمة الجغرافية العربية تصدر عن الجمعية الجغرافية المصرية، العدد السادس والثالثون ، 
 . 58 -33السنة الثانية والثالثون، الجزء الثاني، صص 

 
ية فى شمال : بعض األخطار الطبيعية عمى الطرق البر (2111أحمد عبد السالم عمى ) -1

دراسة فى الجيومورفولوجية التطبيقية، دورية رسائل جغرافية يصدرىا قسم  –سمطنة عمان 
 ص. 137، 247الجغرافيا بجامعة الكويت والجمعية الجغرافية الكويتية، العدد 

 
الحقف من رأس النكدة  –: جيمورفولوجية إقميم طباقة (2111أحمد عبد السالم عمى ) -4

سمطنة عمان، مجمة بحوث كمية اآلداب جامعة المنوفية، العدد  –مدركة جنوبًا شمااًل حتى رأس 
 . 160 -91الثالث واألربعون، صص 
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: الكثبان الرممية غرب وجنوب غرب سمطنة عمان )رمال (2116أحمد عبد السالم عمى ) -9
دارات الربع الخالى( دراسة جيمورفولوجية، مجمة بحوث كمية اآلداب، جامعة المنوفية، إص

 خاصة. 
 
(: األشكال الجيومورفولوجية الناتجة عن النحت بواسطة 2006) أحمد عبد السالم عمى - 6

الرياح في الصحارى العمانية، مجمة مركز البحوث الجغرافية والكارتوجرافية، مدينة السادات، 
 .174 – 89جامعة المنوفية، العدد الثاني عشر، صص

 
خصائص رواسب األشكال الرممية في سمطنة عمان،  (:2118أحمد عبد السالم عمى ) - 7

 .64 – 1مجمة كمية التربية، جامعة كفر الشيخ، العدد الخامس، السنة الثامنة، صص 
 
 –في محافظة مسقط  ثر العوامل الطبيعية عمى العمرانأ (:2119أحمد عبد السالم عمى ) -8

ة محكمة تصدر عن الجمعية المصرية ، دورية عمميالبيئين، المجمة المصرية لمتغير سمطنة عما
 صص   . ، السنة األولى،   الثاني ، العددلمتغيرات البيئية

 
المراكز أخطار ومشاكل زحف الرمال عمى الطرق و  (:2119أحمد عبد السالم عمى ) -9

العمرانية في سمطنة عمان، المجمة المصرية لمتغير البيئي، دورية عممية محكمة تصدر عن 
 رية لمتغيرات البيئية، العدد ، السنة األولى،    صص   .الجمعية المص

 
في المنطقة بين  جيومورفولوجية الكثبان الرممية (:2119أحمد عبد السالم عمى ) -9

مجمة بحوث الشرق األوسط، مجمة  الجينز عمى الساحل الشرقي لعمان،  األشخرة ورأس
 .ص عممية محكمة، يصدرىا مركز بحوث الشرق األوسط، العدد ، ص

10-  
 

 :عشر: الكتب المنشورة ثامن
، مركز الوثائق منخفضات شبو جزيرة قطر(: 1990أحمد عبد السالم ، نبيل سيد امبابى ) -1

 والبحوث اإلنسانية.

 فيالسبخات (: 1991محمود عاشور( ) الرئيسيآخرون ) الباحث و أحمد عبد السالم عمى  -2
ركز الوثائق والبحوث م ،حيوية-جيولوجية-جيومورفولوجيةشبو جزيرة قطر دراسة 

 اإلنسانية.
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دراسات تحميمية لألشكال والعمميات  الصحارى العمانية( 2010أحمد عبد السالم عمى ) -3
 ص. 522مكتبة بيروت،  الجيومورفولوجية،

 ص. 387دراسة أشكال سطح األرض،  الجيومورفولوجيا( 2012أحمد عبد السالم عمى ) -4

 ص. 197،  ئطمبادئ الخرا (2011أحمد عبد السالم عمى ) -5

 ص. 285، الخرائط الطبوغرافية( 2012أحمد عبد السالم عمى ) -6

 ص. 292، مبادئ الجغرافيا( 2013أحمد عبد السالم عمى ) -7

 ص. 190،خرائط التوزيعات( 2013أحمد عبد السالم عمى ) -8

 ص. 179 ،االستشعار عن بعد ، الصور الجوية( 2014أحمد عبد السالم عمى ) -9
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 يوسف راشد                                المحترم السيد األستاذ الدكتور/
 األمين العام المساعد لمشؤون الفنية بالمجمس األعمى لمجامعات

 
 تحية طيبة ،،،،،وبعد                     

 
عممية الدائمة أن أتقدم لسيادتكم بالسيرة الذاتية الخاصة بى لمتقدم إلى المجنة ال يشرفني         

 التيالجغرافيا، واعتذر عن التقدم بالصورة الورقية نظرًا لممشاكل  لخاصة بمجنةولجان التحكيم ا
 . ولسيادتكم جزيل الشكر.اإللكترونيكانت تقابل النظام 

 
                  

 وتفضموا بقبول فائق االحترام،،،،،،،                           
 
 
 

 مقدمة لسيادتكم                                                   
 أ.د/ أحمد عبد السالم عمى                                              
  رئيس قسم الجغرافيا األسبق                                               

 الكارتوجرافية بجامعة المنوفيةورئيس مجمس إدارة مركز البحوث الجغرافية و                      
 

 01065561022ت:
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 يوسف راشد                                المحترم السيد األستاذ الدكتور/
 األمين العام المساعد لمشؤون الفنية بالمجمس األعمى لمجامعات

 
 تحية طيبة ،،،،،وبعد                     

فى المجنة العميا لمترقيات أو فى لجنة  اختياري عدم مم عنالتظأتقدم لسيادتكم بيذا  
بالسيرة الذاتية ورقيا وتم فى المجنة السابقة وتقدمت  اختياريمع العمم أنو لم يتم  ،المحكمين

 ضمن اسمينياية الفترة وقمت بالتحكيم بالفعل. وفوجئت بالمجنة الحالية بعدم وجود  فيضافتى أ
حضرت إلى سيادتكم وتقدمت لكم بالسيرة الذاتية وذكرت لكم أن  ننيالمجنة أو المحكمين، رغم أ

 تمكنيتقابمو مشاكل عديدة ويحتاج إلى وقت كبير لتستطيع الدخول إليو وعدم  اإللكترونيالنظام 
م تىو من ي النظام اإللكترونيأن من يدخل عمى  واعتقدت بعد مقابمتي لسيادتكملمدخول، 

وال ورقيًا  اال إلكتروني اصحيح بدليل أن بعض الزمالء لم يسجمو  ولكن ىذا غير ،االختيار منيم
 نياية الدورة السابقة. فيضمن من تم إضافتيم  معيوتم اختيارىم وىم كانوا 

والدليل عمى أن االختيار يتم بصورة غير دقيقة أن الزميل الدكتور أحمد الزاممى أسمو كان 
غير  االختيارالدورة الحالية "األمر الذي يوحى بطريقة مكررًا فى الدورة السابقة ومكررًا أيضا فى 

 الدقيقة".
يس ليم تحتوى عمى أعضاء لم يحكموا بحوث عمى اإلطالق ولوالمحكمين كما أن المجنة 

المدة القانونية )خمس سنوات( وليس ليم خبرة فى المناقشات أو اإلشراف إضافة إلى قدرتيم 
 .اختيارىم وأين معايير االختيارع فكيف تم يعمميا الجمي والتيالعممية المعروفة 

( رسالة عممية 64ناقشت عدد)و  ، تجاوزت المدة القانونية في درجة األستاذيةأنني لمعمم 
 ت، وقموماجستير دكتوراه( رسائل عممية بين 9وماجستير، وأشرف عمى عدد ) دكتوراهبين 

وتقمدت  ية المجنة الماضيةفى نيا رغم إضافتي ثالثة أعمال أستاذ وأستاذ مساعدبتحكيم 
 .مناصب إدارية

لذا أرجوا من سيادتكم إضافة أسمى ضمن المجنة العممية لترقية األساتذة وضمن 
 ، ولكم جزيل الشكر.المحكمين حيث أن ىذا من حقي بداًل من كثيرين ضمن المجنة والمحكمين

 
 وتفضموا بقبول فائق االحترام،،،،،،،       

 مقدمة لسيادتكم                                                   
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  حسنين أ.د/ أحمد عبد السالم عمى              01065561022ت:     
 األسبق  بجامعة المنوفية رئيس قسم الجغرافيا                                       

 جرافية بجامعة المنوفيةورئيس مركز البحوث الجغرافية والكارتو                             
  


