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 استمارة السيرة الذاتية  
 أوال : معلومات عامة 

 . : د / عادل محمد شاويش  الكاملاالسم 
 مصر. -: المنوفية   محل الميالدم 1963/ 6/ 23:   تاريخ الميالد: مصري .          الجنسية

 .   الجغرافيا اإلقتصادية  أستاذ مساعد:  الوظيفة الحالية
 جامعة المنوفية    .القسم : الجغرافيا          .         : كلية اآلداب  جهة الوظيفة

 وحتى اآلن .   -ـ م2014 /1 / 1:  تاريخ بداية العمل الحالي
 . ة أفراد( خمس 5):  عائلةعدد أفراد ال               :   متزوج:  الحالة االجتماعية

 ثانيا : المؤهالت العلمية :
 التخصص الدقيق  التخصص العام   عة اسم الجام اسم الكلية تاريخ التخرج  المؤهل العلمي   

 الجغرافيا االقتصادية   الجغرافيا  مصر  -المنوفية   اآلداب   1998 دكتوراه 
 الجغرافيا  الجغرافيا  مصر  -المنوفية   اآلداب 1993 ماجستير 
 الجغرافيا  الجغرافيا  مصر   -الزقازيق اآلداب 1987 ليسانس

 ج الوظيفي :ثالثا : التدر
مدة العمل من   انها مك اسم الوظيفة  م

 تاريخ 
مدة العمل إلى  

 تاريخ 
 1993/ 4 1989 جامعة المنوفية   –كلية اآلداب  معيد  1
 1998/ 8 1993/ 4 جامعة المنوفية –كلية اآلداب  مدرس مساعد  2
 2000/ 8/ 16 1998/ 8/ 16 جامعة المنوفية –كلية اآلداب  مدرس   3
المملكة   –جامعة الباحة  – كلية التربية للبنات أستاذ مساعد  4

 العربية السعودية   
 م6/2012/ 27 16/8/2000

 حتى األن  م  2014 /1/ 1 مصر -جامعة المنوفية   –كلية األداب  أستاذ مساعد  5

 
 
 
 

 رابعا : األعمال العلمية  
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 الرسائل العلمية :  -أ
 . م  1993  –رسالة ماجستير   –النقل والتنمية في محافظة المنوفية  -
 .1998 –رسالة دكتوراه   –النقل بالطرق البرية وأثره على التنمية بالمجتمعات الجديدة حول دلتا النيل بمصر  -

 الكتب العلمية :  -ب 
 . 2000  -الطبعة الثانية    –مطبعة الهدي   –الجغرافيا االقتصادية ، أسس وتطبيقات  -
 . 1999 –جغرافية الصناعة ، أسس وتطبيقات  ، الطبعة األولي   -
 . 20009  -الطبعة الثانية   –شبين الكوم  –دار األمانة  –النقل والتنمية ، تقييم جغرافي  -
 م .2013 – شبين الكوم  -دار األمانة – بين النظرية والتطبيقجغرافية السياحة ،  -

 خامسا : األعمال التي كلفت بها  
 :  خارج مصر -أ
  -1423 –المملكة العربية السعودية  األقسام األدبية  –ت  عضو لجنة البيئة والمجتمع بكلية التربية للبنا  -1

 هـ . 1435
 هـ  .1435  -1429 المملكة العربية السعودية  –جنة النشاط الثقافي بكلية اآلداب والعلوم اإلنسانية عضو ل – 2

 :  داخل مصر   –ب( 
  -2015، ومن م 2000  -1998جامعة المنوفية )مصر(  -وخدمة المجتمع بكلية اآلداب  ةعضو لجنة البيئ -1

 م .2016
 م. 2000  -1998جامعة المنوفية )مصر( -عضو لجنة تطوير الئحة قسم الجغرافيا بكلية اآلداب  -2

 سادسا : األبحاث والدراسات :
.) بحث 2004 –امكانات التنمية السياحية بمنطقة الباحة ، دراسة في الجغرافيا االقتصادية  -(1

 جامعة المنوفية (   –ة والكارتوجرافية  مجلة البحوث الجغرافي –محكم 
  –كلية األداب  –مجلة الجغرافيا والتنمية  –الريفية في محافظة المنوفية   بنوك القرى ودورها في التنمية  -(2

 . 2005   -جامعة المنوفية 
مجلة   –) بحث محكم  -تقييم عناصر التنمية في مركز شبين الكوم ، دراسة في الجغرافيا االقتصادية  –( 3

 (  2007 -جامعة المنوفية –البحوث الجغرافية والكارتوجرافية 
مركز  –شبكة النقل واالتصاالت وأثرهما على التنمية في منطقة الباحة ، دراسة في الجغرافيا االقتصادية   -(4

 م .   2009  –جامعة عين شمس  –بحوث الشرق األوسط  
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نطقة الباحة بالمملكة العربية السعودية ، دراسة في الجغرافيا ( انتاج واستهالك المياه لألغراض البشرية في م5
 م .2010  –جامعة عين شمس  –مجلة مركز بحوث الشرق األوسط  –اإلقتصادية  

مركز بحوث  – ة في محافظة الطائف ، دراسة في جغرافيا النقل التحليل الجغرافي لشبكة الطرق المرصوف  -(5
 م .  2011  –جامعة عين شمس  –الشرق األوسط  

النقل وامكانية الوصول لطالبات التعليم العالي بمنطقة  الباحة بالمملكة العربية السعودية ، دراسة في جغرافية   –( 6
 م . 2011  –النقل ، مركز بحوث الشرق األوسط 

لمنوفية  جامعة ا –مجلة كلية األداب   –تقويم جغرافى   –النقل الجوى بمنطقة الباحة بالمملكة العربية السعودية  -7
 م . 2013 –

  سابعا : المؤتمرات والندوات العلمية :
 :  خارج مصر   -أ(

 إمكانيات التنمية للتعليم العالي للبنات بمنطقة الباحة دراسة جغرافية ، في –مشاركة بورقة بحثية بعنوان  -1
 ق(. هـ بعنوان ) التربية والتعليم بين النظرية والتطبي1426ندوة كليات البنات بمنطقة الباحة 

 : ب( بعثات دراسية خارجية ومؤتمرات  
جامعة    –1997/  9/ 20م حتى  1995/  9 -19 من  عامان  لمدةمشترك للحصول على الدكتوراه  إشرافبعثة  -1

 .  المملكة المتحدة   – قسم الدراسات البيئية –كلية العلوم  –أليستر 

 م)حضور ومناقشة(.  1997  -نوفمبر   –المنوفية جامعة  –كلية اآلداب  –مؤتمر تنمية المرأة الريفية في مصر  -(2
م) حضور ومناقشة  1999  -ديسمبر  –جامعة المنوفية   -كلية الهندسة   –مؤتمر التنمية الريفية في مصر   -(3
.) 

 بعنوان :  المشاركة كمساعد للباحث الرئيسي في المشروع البحثي المقدم من المجلس القومي للسكان في مصر( 4

 ( في مصر ، حالة مدينة السادات   ةإلقامة في المجتمعات الجديداشباب عن الهجرة و أسباب عزوف ال) 
 

 ثامنا : المؤسسات والجمعيات العلمية :
 :   خارج مصر   -أ(
 .  -ه1435  -1423من  بالمملكة العربية السعودية عضو منتسب للنادي األدبي بمنطقة الباحة  -1
  -ه1435حتى  هـ 1425منذ  بالمملكة العربية السعودية ، ة الباحة عضو منتسب لجمعية الثقافة الفنون بمنطق  -2
. 

 :  في مصر  
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 وحتى اآلن .  1989عضو الجمعية الجغرافية المصرية منذ   -1
 

 التوقيع  
 د/ عادل محمد شاويش  

 
 
 
 


