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 :  أوالً : البيانات الشخصية

 
 أشرف حسين محروس حسين  اإلسم
 م 1969مايو  7 الميالد  خـتاري

 مركز السنبالوين  –محافظة الدقهلية  محل الميالد 
 مصري الجنسية 
 مسلم  الديانة  

 وله ثالث أبناء – متزوج الحالة اإلجتماعية 
 آلداب جامعة المنوفية مدرس الجغرافيا اإلقتصادية بكلية ا  الوظيفة 

فيال رقم   –مدينة العاشر من رمضان  –محافظة الشرقية  محل السكن 

 الدور الثاني  -131
شبين الكوم )محافظة    –جامعة المنوفية  –كلية اآلداب  محل العمل 

 المنوفية(

 ثانياً : التدرج العلمي والوظيفي : 

 
 الجغرافيا  القسم العلمي 

 قتصاديةجغرافيا إ التخصص العام
 جغرافيا الخدمات  التخصص الدقيق 
  التاريخ الوظيفي : 

 م1993معيد بقسم الجغرافيا جامعة المنوفية عام  -
 م1999مدرس مساعد بقسم الجغرافيا  -
 م 2005مدرس بقسم الجغرافيا  -

  المؤهالت العلمية
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قسم   –درجة الليسانس في اآلداب جامعة عين شمس  -

 1991يد جداً عام الجغرافيا بتقدير ج 
 م1994دبلوم التربية من جامعة عين شمس عام  -
قسم   –اآلداب جامعة المنوفية  درجة الماجستير في -

 1999الجغرافيا بتقدير ممتاز عام 
درجة الدكتوراه في الجغرافيا تخصص الجغرافيا  -

م ،  2005اإلقتصادية بتقدير مرتبة الشرف األولى عام 

 جامعة المنوفية .

 إلنتاج العلمي : ا

 
 الرسائل العلمية : 

رسالة الماجستير تحت عنوان "خط األنفاق اإلقليمي   -

 . 1999المرج /حلوان( دراسة في جغرافية النقل عام 
رسالة الدكتوراه تحت عنوان " الوحدات العالجية  -

 الخاصة بالقاهرة الكبرى دراسة في جغرافية الخدمات.

  الكتب العلمية )تأليف(  

 
 الجغرافيا اإلقتصادية -
 "تطبيقية قاعة البحث "دراسة -
 الحاسب اآللي .  -
 الجغرافيا العامة )باإلشتراك( -
 تخطيط النقل الحضري بالقاهرة الكبرى.  -
 جغرافية النقل . -
 الجغرافيا البشرية. -

 األنشطة في مجال خدمة المجتمع 

 
لمية بقسم  المشاركة في اإلشراف العلمي للرحالت الع -

 حتى اآلن .  -1993الجغرافيا منذ عام 

المشاركة في تطوير لوائح قسم الجغرافيا والتعليم   -

 المفتوح بكلية األداب جامعة المنوفية .

 المشاركة في اللجان بداخل الكلية والقسم .  -
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 م 2010 -2009عضو بصندوق الزمالة للعام الجامعي  -

سب اآللي بمركز حصل على العديد من دورات الحا -

 .1995المعلومات التابع لمجلس الوزراء عام 

 

مقررات دراسية قـام بتدريسـها بجامعـة المنوفيـة )كليـة اآلداب( وكليـة التربيـة 

 .(الساداتفرع الجامعة بمدينة بشبين الكوم و)

 الجغرافيا اإلقتصادية -

 الجغرافيا البشرية -

 جغرافيا الخدمات.  -

 قاعة البحث .  -

 الدراسة الميدانية النظرية -

 الدراسة الميدانية التطبيقية.  -

 الجغرافيا العامة . -

 اآللي .  الحاسب -

 الجغرافيا اإلقليمية )الوطن العربي( -

 الجغرافيا اإلقليمية )أوراسيا( -

 الجغرافيا اإلقليمية )جغرافيا مصر(  -

 الجغرافيا اإلقليمية )األمريكتين(  -

 قل .جغرافيا الن -
مقررات تم تدريسها للتعلــيم المفتــوح بكليــة اآلداب جامعــة المنوفيــة قســم الجغرافيــا )نظــم 

 (GISالمعلومات الجغرافية  
 البنية التحتية )للتعليم المفتوح( المستوى الثالث / تيرم أول  -

 الحاسب اآللي )التعليم المفتوح( المستوى األول / تيرم أول .  -

 التعليم المفتوح( المستوى األول / تيرم ثان.   جغرافيا الخدمات ) -

( 2011-2006مقررات تم تدريسها بكلية التربية جامعة األزهر الشــريف بمدينــة نصــر )

 (2006وتفهنا األشرف بميت غمر )

 
 الجغرافيا البشرية -
 الجغرافيا اإلقتصادية  -
 جغرافيا أفريقيا  -
 جغرافيا الوطن العربي   -
 الطبيعيةالجغرافيا  -
 الخرائط والمساحة   -

 باإلسماعيلية :مقررات تم تدريسها بمعهد إيجوث للسياحة والفنادق  
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 الحاسب اآللي. -

)دبلــوم نظــم  مقررات دراسية قام بتدريسها بالدراسات العليا بكلية اآلداب جامعــة المنوفيــة

 المعلومات الجغرافية(

 الحاسب اآللي .  -

 جغرافيا الخدمات . -

 شبكات البنية التحتية .  -

مقررات قام بتدريسها بكلية الشريعة باألحساء )جامعة اإلمام محمد بن  

 م 2017- 2012 سعود اإلسالمية

 )مستوى أول(   الجغرافيا البشرية                     1

 أوراسيا            تيرم صيفي       )مستوى ثاني(       2

 )مستوى ثالث(     بالمشاركة     مناهج بحث       تيرم صيفي    

 )المستوى الرابع(       جغرافية العالم اإلسالمي       3

 دراسة ميدانية                      )المستوى الخامس(  4

 الجغرافيا االقتصادية )زراعية(   )المستوى السادس(  5

 قاعة البحث                       )مستوى رابع/سادس(  6

 )مستوى سابع(     بالمشاركة  تيرم صيفي                     ج المدن 7

 )صناعية(      )مستوى ثامن( تيرم صيفي   جغرافيا اقتصادية     8

 

 دكتور 

 أشرف حسين محروس

 الجغرافيا اإلقتصادية  مدرس                               

 المنوفية/ جامعة  داببكلية اآل 

 )محمول(                         01064323436                                 
E.mail :     

ashrafma55555@yahoo.com 

Ashrafma55555@gmail.com 


