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   درجــة الــداتورا  فــب اآلداب ف جغرافيــا   بمرفبــة المــرل اصولــا مــ  التوصــية بــال ب  والنمــر مــ
 .2015كلية اآلداب جامعة المنوفية 

 2010آلداب ف جغرافيا   بتقدير ممتاز م  جامعة المنوفية درجة الماجستير فب ا. 
  بتقدير عـا  جيـد مـ  اليـة  2002درجة الليسانس فب اآلداب م  قسم الجغرافيا، شعبة خرائط ،

 اآلداب ـ جامعة المنوفية.
 : الدورات التدريبية :  ثالثا  

 دورات فى الحاسب اآللى:

  دورةICDL    2012عا. 
 دورةICTP   تازبتقدير مم. 

 دورات فى نظم المعلومات الجغرافية :   

 دورةFundamentals of Geographic Information Systems (Gis1)    مـ
 . 2014الهيئة العامة لالستمعار ع  بعد عا  

 Advanced Geographic Information Systems (Gis2)  مــ  الهيئــة العامــة
 . 2014لالستمعار ع  بعد عا  

 Getting Started with GIS ( For Arc Gis 10).   
 Basics of Geography Coordinate Systems (for Arc GIS10.1). 
  Using Arc Map in Arc GIS Desktop 10.   

 السيرة الذاتية 

  



 Editing in Arc GIS Desktop 10.  
 Arc GIS Data Interoperability Basics.  
 Creating and Sharing Locator Packages (for Arc GIS 10.1). 
 Field GIS : Collecting and Editing Data Using Arc Pad 10. 
 Using python in Arc GIS Desktop10. 

 ار من بعد عدورات فى االستش

 دورة فFundamentals of Remote Sensing (Rs1  مـ  الهيئـة القوميـة لالستمـعار
 .2014ع  بعد عا  

 :: المشاركاترابعا  

   الممــاراة فــا فاعليــات مــافمر ســيناض بــي  المااــا والحااــر والمســتقبل خــال  ال تــرة مــ
 بكلية اآلداب جامعة المنوفية. 2015/ 18-19

  المماراة فـا فاعليـات لو  مـافمر للجيومـافىس فـا معـر برعانـة المنظمـة الدوليـة لل يـران
ــافىس ببحـــع بعنـــوان  2017ابريـــل  24-23المـــدنا خـــال  ال تـــرة  اســـتمدا  فقنيـــات الجيومـ

بـالت بي  علـا المعـائل العمرانيـة   التقليدنـة الحديثة فا البحع الجغرافـا مقارنـة بـال ر  
 .  ش" بمدينة شبي  الىو "فالدراسة الميدانية وفحليل البيانات بمياخة حس  عامر القما

  الممــاراة اع ــو  يئــة فحكــيم لمســابقة انتــل للعلــو  والهندســةISEF  بــادارة منــول التعليميــة
 .2017عا  

 اإلنتاج العلمى: سادسا  : 

  105والقــا رة الىبــرى ارصــدار رقــم بحــع بعنــوان العالقــات المكانيــة لجزيــرة ورا  الح ــر 
  م  مجلة بحوث الية اآلداب جامعة المنوفية . 2016مهر ابريل ل
   الرسم والتحليل ببرنامج(Arc GIS Desktop "10.3") Manual  الجزض اصو  رقم ايداع

2355/2017 . 
 فـــا الدراســـة الميدانيـــة  والهوافـــل الذايـــة نظـــم المعلومـــات الجغرافيـــة ةاســـتمدا  فقنيـــGIS 

Cloud & Mobile Data Collection  Manual   2356/2017بايداع رقم. 
   الرسم والتحليل ببرنامج(Arc GIS Desktop "10.3") Manual  2017الجزض الثانا. 
 فحليل العورة ال  ائية ببرنامج (ENVI Classic 5) " Manual"  2017 الجزض اصو. 
   السلسـلة اصولـا صـندو  لدوات التحليـل المكـاناSpatial Analyst Tools صو الجـزض ا 

2017 . 
  اســـتمدا  فقنيـــات الجيومـــافىس الحديثـــة فـــا البحـــع الجغرافـــا مقارنـــة بـــال ر  بحـــع بعنـــوان 

بــالت بي  علــا المعــائل العمرانيــة بمــياخة حســ  عــامر القمــاش" بمدينــة شــبي    التقليدنــة
 .  الىو "فالدراسة الميدانية وفحليل البيانات 



   دليل استمداArc GISPRO  2017؛ . 
  2018 ائية حكانة نه ة علمية حديثة ؛ م بعة اصمل الحديثة المرئيات ال. 


