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ذذاتقةذالدريةذال

ذلؾدكتور/ذمودىذفتحيذمودىذعتؾم

ذأدتاذذاجلغرافقاذاالقتصادوةذاملداعد

ذمصرذ–كؾقةذاآلدابذجامعةذاملـوفقةذ

ذأواًلذ:ذالبقاناتذالشخصقة

 0االسم: موسى فتحي موسى عتمم 
  0جمهورية مصر العربية -منوفية –أشمون  –العنوان: طميا 
  : 0 6531/ 60/ 62تاريخ الميالد 
 0أوالد أربعةة االجتماعية : متزوج وله الحال 

 مصر –بكمية اآلداب جامعة المنوفية  أستاذ الجغرافيا االقتصادية المساعد: الحالية الوظيفة . 
  :البريد االلكترونيmos_fatthy@yahoo.com 0 

 .الفيس بوك : موسى فتحي عتمم 
 000 06020502220    -   000 06023200051: اتس()و  رقم التميفون 

   000 004 0006543تميفون العمل:  0000040000000ت المنزل 

   000 004 00001256فاكس الكمية 

ذثانقًاذ:ذاملؤهالتذالعؾؿقة

  بتقاادير عاام جيااد  6553ماايو ماان قسام الجغرافياا كميااة اآلداب جامعاة المنوفيااة دفعاة ليساانس دداب جغرافياا
 0)أول الدفعة( مرتبة الشرف جدًا مع

  دراسااة فااي الجغرافيااا الزراعيااة بتقاادير  –ماجسااتير فااي الجغرافيااا بعنااوان الحيااازة الزراعيااة فااي مركااز أشاامون
   0من قسم الجغرافيا كمية اآلداب جامعة المنوفية  0000ممتاز عام 

 البياناات ال اصااة لجمااع بعاض  64/3/0004حتاى  00/0/0003فتارة مان بعثاة لممممكاة المغربياة  ااالل ال
بكمياااة اآلداب والعماااوم اةنساااانية ساااايس فااااس جامعاااة سااايد   برساااالة الااادكتورات واالساااتفادة العممياااة والبحثياااة

 0محمد بن عبد اهلل
 دراسااة فاااي  – رسااالة دكتااورات بعنااوان مشاااكالت اررايااي الزراعيااة فاااي محافظااة المنوفيااة بااين فرعاااي النياال

 0 0005يناير ، من قسم الجغرافيا كمية اآلداب جامعة المنوفية لىالجغرافيا الزراعية بمرتبة الشرف ارو 

   0 0061أكتوبر  01بقسم الجغرافيا من الجغرافيا االقتصادية أستاذ مساعد 

ذ0ثالثًاذ:ذالتدرجذالوظقػي

  0 0000حتى فبراير  62/60/6555معيد بقسم الجغرافيا منذ 
  0 0005حتى يناير  0000مدرس مساعد من فبراير 

 0 0005من فبراير  بقسم الجغرافياالجغرافيا االقتصادية  مدرس 
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  0 0061أكتوبر  01أستاذ الجغرافيا االقتصادية المساعد من 

ذ0رابعًاذ:ذالدراداتذوالبحوثذالعؾؿقة

  حالااة مدينااة  –المشااركة فااي مشااروع بحثاي بعنااوان أسااباب عاازوف الشاباب عاان الهجاارة  لااى المادن الجدياادة
 0 6555عام  م الجغرافيا بجامعة المنوفية والمجمس القومي لمسكانالسادات، بالتعاون بين قس

  بحااث بعنااوان أوياااع حيااازة اررايااي الزراعيااة ومشااكالتها فااي محافظااة المنوفيااة ، قاادم لمماا تمر ال ااامس
 0  0000سبتمبر  03/05لتنمية الريف المصر  بكمية الهندسة جامعة المنوفية

  اآلداب ساايس فاااس بعناوان البحااث الجغرافاي والتنميااة الريفياة، نماااذج تقاديم سايمينار بشااعبة الجغرافياا بكميااة
يناااااير  00مااان مصاااار والمغااارب ، بالمشاااااركة ماااع ارسااااتاذ الدكتور/حسااان يااااايض ياااوم الثالثااااا  الموافااا  

0004 0 

  بحاااث بعناااوان مشاااكالت تاااداور الماااوارد المامياااة نمااااذج مااان المغااارب ومصااار، بحاااث مشاااترك ماااع ارساااتاذ
واالقتصاااادية واالجتماعيااااة مقااادم لمناااادوة الدولياااة التااااي نظمتهاااا كميااااة العماااوم القانونيااااة  الااادكتور/  الاااد أباااادا،

 0 0004مايو  00-00 الل الفترة بعنوان الصحة والبيمة والتنمية البشرية جامعة ابن زار  بأجادير

  لياة التاي بحث بعنوان االنعكاسات السوسيو اقتصادية لحيازة اررايي الزراعية فاي مصار، مقادم لمنادوة الدو
 00-00نظمتهااا كميااة العمااوم القانونيااة واالقتصااادية واالجتماعيااة بأجااادير، جامعااة اباان زااار،  ااالل الفتاارة 

  0 0004مايو 

  دراساااة بيبموفرافياااة، مجماااة  –بعناااوان ر ياااة جغرافياااة لتاااداور ارراياااي الزراعياااة فاااي العاااالم مشاااترك بحاااث
  جامعااة سايد  محماد باان عباد اهللية سااايس فااس ، مجماة كميااة اآلداب والعماوم اةنساان 0003المصاباحية 

 0المممكة المغربية

   تالل مقدمة الريف اروسط في المغرب تفقير واجرة ،سكان بحث بعنوان 

Rural inhabitants in foothills of middle Rif (Morocco) ; Pauperization and Migration 

ي الممتقاى الادولي بالربااط بالتعااون باين االتحااد الجغرافاي ف ،باالشتراك مع ارستاذ الدكتور/حسن يايض       
   0003يوليو  61 -5الدولي والجمعية الوطنية لمجغرافيين المغاربة في الفترة من 

  ،بحث بعنوان أثر التكامل المعرفاي فاي فاعمياة البحاث الجغرافاي، فاي ارياام البيدافوجياة الجامعياة السادساة
د  محمااد باان عبااد اهلل بااالمغرب بالتعاااون مااع المعهااد العااالمي لمفكاار كميااة اآلداب سااايس فاااس جامعااة سااي

 0 0004مايو  60-60اةسالمي ، في الفترة من 

  النقال الحيار  فاي مديناة ايكماة المشاركة مع فري  بحثي بكمية اآلداب سايس فاس في مشروع بحثي عان
 0باست دام نظم المعمومات الجغرافية فاس

  بحااث بعنااوان صااراع اساات دام اررض فااي محافظااة المنوفيااة بااين فرعااي النياال، مقاادم  لااى الماا تمر السااابع
 0 0005أكتوبر  61 -60 الل  لتنمية الريف المصر  بكمية الهندسة جامعة المنوفية

 مااا تمر البحاااث  فااايمحافظاااة المنوفياااة عااان التحميااال الجغرافاااي لمصاااناعات الصاااغيرة فاااي بحاااث المشااااركة ب
 0 0005أكتوبر  4-3العممي والصناعة الذ  عقد بجامعة المنوفية  الل 

 فاي الما تمر الادولي الثالاث ل دماة المجتماع وتنمياة ، بحث بعنوان دور الجغرافياا فاي دراساة مشاكالت البيماة
 0 0005ديسمبر  5-4في الفترة بين ، البيمة بكمية دار العموم جامعة الفيوم
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  المشاااركة مااع فرياا  ماان مركااز الدراسااات االسااتراتيجية بجامعااة المنوفيااة فااي مشااروع تنميااة البحاار الفرعااوني
 0 0060في محافظة المنوفية 

  فااي الناادوة العمميااة التااي نظمهااا قساام  ،فااي دلتااا النياال جوانااب ماان مشااكالت اررايااي الزراعيااةبحااث بعنااوان
 0 0060 بريل  66االثنين ،جمس ارعمى لمثقافةالجغرافيا بالتعاون مع لجنة الجغرافيا بالم

 فااااي ماااا تمر  ،بحااااث بعنااااوان مسااااتقبل المااااوارد الماميااااة فااااي مصاااار فااااي ظاااال التحااااديات الحاليااااة والمسااااتقبمية
 0 0060نوفمبر  0-0العشواميات بكمية اآلداب جامعة المنوفية 

 جاااات ال اصاااة فاااي فاااي مااا تمر ذوو االحتيا ،بحاااث بعناااوان بعاااض الجواناااب الجغرافياااة لممعااااقين فاااي مصااار
  0 0060ديسمبر  00 – 65المجتمع المصر ، وزارة الثقافة، الهيمة العامة لقصور الثقافة، 

  بحااااث بعنااااوان مسااااتقبل الزراعااااة المصاااارية فااااي ظاااال التحااااديات الحاليااااة والمسااااتقبمية ، فااااي ماااا تمر أفريقيااااا
 0 0066ديسمبر الرباط ، المممكة المغربية ، وتحديات القرن الواحد والعشرين، 

  فاااي مااا تمر جامعاااة المنياااا الااادولي لمزراعاااة  فريقياااالتقاااويم الجغرافاااي لمشاااكالت الزراعاااة فاااي بحااث بعناااوان ،
 0 0060مارس  04-02والر  في دول حوض النيل، 

   ينااير : ر   ودفاا ،  01بحث بعنوان نحو  ريطة محصولية جديدة لمصار ، فاي ما تمر مصار بعاد ثاورة
 0 0060نوفمبر  2-0كمية اآلداب جامعة المنوفية ، 

  0 0066بحث بعنوان سكان أفريقيا  لى أين ؟ في مجمة قرا ات  فريقية 

  ، منشاور فاي مجماة بحاوث بحاث بحث بعنوان التحميل الجغرافي لالتصاالت السامكية فاي محافظاة المنوفياة
 0 0060كمية اآلداب جامعة المنوفية ، يوليو 

 ي محافظاة المنوفياة ، بحاث منشاور فاي مجماة بحاوث كمياة بجث بعنوان اربعاد الجغرافية لزراعة القمقااس فا
 0 0061اآلداب جامعة كفر الشيخ ، يناير 

  كفااا ة شاابكة الاار  فااي مصاار : دراسااة تطبيقيااة عمااى محافظااة المنوفيااة ، الماا تمر الجغرافااي بحااث بعنااوان
 0 0061 بريل  04-02ارول لكمية اآلداب جامعة حموان ، 

  لتغيااار ال ريطاااة الزراعياااة لمحصاااول القطااان فاااي مصااار  اااالل الفتااارة باااين بحاااث بعناااوان اربعااااد الجغرافياااة
 0 0060 يوليو ، بحث منشور في مجمة بحوث كمية اآلداب جامعة المنوفية ،0060حتى  6540

  دراساة فااي جغرافياة ال اادمات، بحااث  –بحاث بعنااوان  ريطاة التعماايم العاام قباال الجاامعي فااي مركاز أشاامون
 0 0060اب جامعة المنوفية،  بريل منشور في مجمة بحوث كمية اآلد

  بحااث بعنااوان التحمياال الجغرافااي التجااااات الحركااة السااياحية  لااى  فريقيااا ، مجمااة قاارا ات  فريقيااة ، أكتااوبر
0062 0   

  بحااث بعنااوان بعااض مشااكالت الزراعااة فااي العااالم اةسااالمي، فااي الماا تمر الاادولي التحاااد جامعااات العااالم
 . 0062اةسالمي، جامعة ارزار، ديسمبر

  بحااث مقاادم  لااى الماا تمر بحااث بعنااوان التباااين المكاااني لم شاارات كفااا ة التعماايم االبتاادامي فااي مصاار، فااي
 0 0063مايو  4-3الت طيط القومي ، الدولي نحو تعميم داعم لمتنمية المستدامة في مصر، معهد 
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  افياة الزراعاة ، بحاث دراساة فاي جغر  –مشاكالت الار  فاي محافظاة المنوفياة التحميال المكااني لبحث بعنوان
مقاااادم لمماااا تمر الاااادولي ارول لمركااااز البحااااوث الجغرافيااااة والكارتوجرافيااااة بكميااااة اآلداب جامعااااة المنوفيااااة ، 

0063 0 

  دراساة فاي جغرافياة ال ادمات  الصرف الصحي في محافظة المنوفية،شبكة لالتحميل الجغرافي بحث بعنوان
 0 0064مجمة بحوث كمية اآلداب جامعة المنوفية، يوليو، 

  بحااث بعنااوان التحمياال الجغرافااي لمشااكالت التعماايم االبتاادامي فااي مصاار ودفااا  تنميتااه، فااي ماا تمر التنميااة
لمركاز البحاوث الجغرافياة والكارتوجرافياة بكمياة اآلداب  الثااني لما تمر الادوليالمستدامة في الوطن العربي، ا

 0 0065فبراير  1-0 جامعة المنوفية، 

  فااي لمتميااة المساتدامة ، فااي الما تمر الادولي الساتغالل االقتصاااد  لمصاحار  بعااض مظااار ابحاث بعناوان
 00-00مكاة العربياة الساعودية، مالمبالادمام ، جامعة اةمام عبد الارحمن بان فيصال المناط  الصحراوية ، 

 0 0065يناير 
  اسااة در  -ارسااباب والتااداعيات ودفااا  المسااتقبل  –بحااث بعنااوان تااداور زراعااة محصااول القطاان فااي مصاار

 0 0065 بريل  5-3، في الم تمر الدولي الثاني لكمية اآلداب جامعة المنوفية، في جغرافية الزراعة 

 بحااث مقبااول لمنشاار نباتااات الزينااة فااي محافظااة المنوفيااة، مشاااتل الجغرافااي لزراعااة  بحااث بعنااوان التحمياال
 0 0065، دمنهوربمجمة كمية اآلداب جامعة 

 0 0065،  ريطة  نتاج ال ير بمركز أشمون التحميل المكاني لبعنوان التجهيز تحت  بحث 

ذ:ضورذأوذاملشاركة()احلذخامدًاذ:ذالـدواتذواملؤمترات

 0ندوة الريف المصر  حايرت ومستقبمه، المجمس ارعمى لمثقافة 
 0ندوة العمران العشوامي في مصر، المجمس ارعمى لمثقافة 

  0 0000الم تمر الجغرافي العربي الثالث، الجمعية الجغرافية المصرية عام 
  61-5السااياحي ودورت فاي التنميااة المحميااة المشااركة فااي الممتقاى الاادولي بالربااط بعنااوان المنتااوج الفالحاي و 

 0، بالتعاون بين االتحاد الجغرافي الدولي والجمعية الجغرافية المغربية0003يوليو

  01 لاى  00المشاركة في الم تمر الدولي حول حوار الحيارات والتناوع الثقاافي والمنعقاد بمديناة فااس مان 
 0 0003نوفمبر 

 فااي مويااوع التكاماال بكميااة اآلداب سااايس فاااس بااالمغرب يااة السادسااة المشاااركة فااي اريااام العمميااة الجامع
 0 0004مايو  60و 60و 60المعرفي بين العموم ودورت في اةصالح الجامعي، أيام 

  المشاااركة فااي الناادوة التااي نظمتهااا مديريااة الشااباب والريايااة بالمنوفيااة بمحاياارة بعنااوان سااو  العماال فااي
 0 0066فبراير  61يوم عالم متغير 

 لمشاااركة فااي الناادوة التااي نظمتهااا مديريااة الشااباب والريايااة بالمنوفيااة بمحاياارة بعنااوان مشاااكل الميااات فااي ا
 0 0066مارس  61مصر في ظل المستجدات العالمية يوم 

 اررايااي  المشاااركة فااي الناادوة التااي نظمتهااا مديريااة الشااباب والريايااة بالمنوفيااة بمحاياارة بعنااوان تااداور
 0 0066مارس  0الزراعية في مصر  يوم 
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 لاى العدياد مان الجهاات  المشاركة في القوافل البيمية التي نظمها قطااع البيماة بكمياة اآلداب جامعاة المنوفياة 
 0دا ل المحافظة

  مبرناااامل التااادريبي التثقيفاااي لممهتماااين بقياااايا ذو  االحتياجاااات ال اصاااة الم تمفاااة لن امجاااالالمشااااركة فاااي
 0 0060مارس  03/04ة العامة لقصور الثقافة بالتعاون بين جامعة المنوفية والهيم

  المشااااركة فاااي النااادوة التاااي نظمتهاااا كمياااة اآلداب جامعاااة المنوفياااة عااان الت طااايط االساااتراتيجي فاااي ناااوفمبر
0060 0 

  المشاركة في الم تمر الدولي لمت طايط االساتراتيجي لجاودة واعتمااد الم سساات الجامعياة والتعميمياة العربياة
   0060ديسمبر  00-00ي لمتعميم وجامعة عين شمس في الفترة برعاية المركز العرب

 وفيااة، بعنااوان ةاويااة مصاار: لكميااة اآلداب جامعااة المن مماا تمر العممااي الرابااعالمشاااركة فااي المجنااة المنظمااة ل
 0م 0060نوفمبر  2–0المنطم  نحو التنمية المستدامةة، 

   فااي  طااار فعاليااات احتفااال 2/0061-2لقااا  محاياارة عاان التعماايم قباال الجااامعي فااي محافظااة المنوفيااة ،
 0المحافظة بعيداا القومي

  0 0062و 0060و 0060عيو المجنة المنظمة لم تمر الكمية أعوام 

  0التابع لمهيمة العامة لالستعالماتبمركز  عالم تال  اتمحاير  لقا  العديد من   

  ، 0 0063 بريل  60مقابمة مع  ذاعة مطروح عن دور الجغرافيا في تنمية الساحل الشمالي 

  عيو المجنة المنظماة لمما تمر الادولي ارول لمركاز البحاوث الجغرافياة والكارتوجرافياة بكمياة اآلداب جامعاة
 0 0063المنوفية، ديسمبر 

   ،0063ديسمبر  63لقا  تميفزيوني بالقناة السادسة عن تعظيم است دام الموارد المامية في مصر   

  جامعااة اةمااام عبااد الاارحمن باان المناااط  الصااحراوية ، فااي لمتميااة المسااتدامة الماا تمر الاادولي فااي المشاااركة
 0 0065يناير  00-00مكة العربية السعودية، مالمبالدمام ، فيصل 

  0 0065 بريل  5-3الم تمر الدولي الثاني لكمية اآلداب جامعة المنوفية، ببحث في المشاركة 

ذداددًاذ:ذالدوراتذالتدروبقة:

  0 0000ة في الحاسب اآللي واالنترنت من مركز المعمومات بجامعة المنوفية عام دور 

  باست دام برنامل اةحصامية دورة في تحميل البياناتExcel  0 
  0 0000دورة  عداد المعمم الجامعي من جامعة المنوفية عام 
  0دورة  عداد القادة بمركز  عداد القادة بحموان 
 0 0000ال عام دورة مهارات االتصال الفع 
  0 0000دورة مهارات التفكير عام 
  0 0001دورة التدريس الفعال عام 
  0 0001دورة أ القيات ودداب المهنة عام 
  0 0002دورة مهارات العرض الفعال عام 
  0 0002دورة أساليب البحث العممي عام 
 0 0003اةصدار الرابع عام  ،الر صة الدولية لقيادة الكمبيوتر 
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 0 0004فل من مركز ال دمة العامة بجامعة المنوفية أفسطس شهادة التوي 

  دورة في نظم المعمومات اةدارية ، مشروعICTP    0 0060، أكتوبر 

  0 0060يناير  مركز التعميم االلكتروني بالجامعة، االلكتروني ، عداد المقرر دورة في 

  0 0060دورة في الجوانب المالية والقانونية في الجامعة، فبراير 

  0 0060دورة في الت طيط االستراتيجي، فبراير 

  ،الادورة التدريبياة فاي التقاويم الااذاتي لم سساات التعمايم العاالي ، الهيمااة القومياة ليامان الجاودة واالعتماااد
 0 0062يناير  60 – 60

 عماايم العااالي ، الهيمااة الادورة التدريبيااة فااي توصاايفات الباارامل والمقااررات وتقاويم نااواتل الااتعمم لم سسااات الت
 0 0062يناير  00-64القومية ليمان الجودة واالعتماد، 

 التدريبيااااة فااااي المراجعااااة ال ارجيااااة لم سسااااات التعمااايم العااااالي ، الهيمااااة القوميااااة لياااامان الجااااودة دورة لاااا
 0 0062يناير  04-02واالعتماد، 

 لتعماايم العاااالي ، الهيمااة القوميااة لياامان الجاااودة الاادورة التدريبيااة فااي الت طااايط االسااتراتيجي لم سسااات ا
 0 0062فبراير  62-61واالعتماد، 

  0064دورة في است دام قواعد البيانات الرقمية، مركز تنمية القدرات جامعة المنوفية، سبتمبر   

 :العؾؿقةذوالؾجاندابعًاذ:ذعضووةذاجلؿعقاتذ

 0 0000منذ مارس  عيو الجمعية الجغرافية المصرية 
   0ة سيد  محمد بن عبد اهلل بالمغربالتعاون والتبادل العممي بين جامعة المنوفية وجامعاتفاقية منس 

  0 0005/0060،0060/0066عامي اآلداب عيو لجنة تنمية المجتمع و دمة البيمة بكمية 

 0 0060/0066مستشار النشاط الفني برعاية شباب كمية اآلداب لمعام الجامعي 

 0 0066/0060ت الثقافية بكمية اآلداب جامعة المنوفيةعيو لجنة العالقا 

 0 0004/0066 ميسر الجودة بقسم الجغرافيا 

 0 0066 عيو مجمس تنمية البحوث االجتماعية في أفريقيا 

 0 0066/0060 عداد برامل التعميم المفتوح بكمية اآلداب  شارك في 

  0 0060/0060عيو لجنة المكتبات بكمية اآلداب 

 دمات االلكترونية مدير وحدة ال (It Unit)  0062حتى أكتوبر  0060بكمية اآلداب من أكتوبر  

  0 0062حتى  0066من اآلداب بكمية  مجمس  دارة وحدة الجودةعيو 

  0عيو كنترول الدراسات العميا بالكميةو كنترول التعميم المفتوح و عيو كنترول الفرقة الثالثة 

  0 0060/0060والكارتوجرافية بكمية اآلداب عيو مجمس  دارة مركز البحوث الجغرافية 

  0 0062/0063عيو لجنة شمون التعميم والطالب بكمية اآلداب 

  0 0005عيو مجمس قسم الجغرافيا منذ 

 0 0065حتى  0061من  رميس كنترول الفرقة الثانية بكمية التربية جامعة مدينة السادات  

  0 0063ة جامعة مدينة السادات الجغرافيا بكمية التربي عداد معمم برنامل مجمس  دارة عيو 

 0 0063الجغرافيا جامعة المنوفية من مارس برنامل منس  الجودة ب 
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  0 0064/0065برعاية شباب كمية اآلداب لمعام الجامعي المجنة االجتماعيةمستشار 

ذثامـًاذ:ذالتدروسذوالرحالتذالعؾؿقة:

 يااامن مقااارر  ،شاااةالمجااااالت اله  لقاااا  محايااارة بعناااوان الزراعاااة والااار  فاااي مصااار لطاااالب ماساااتر تهيماااة
 0بكمية اآلداب سايس فاس بالمغرب 0002/0003اةعداد الهيدروفالحي  الل الدورة الربيعية 

  قسااامي الجغرافياااا بمصااار  التاااي نظمهااااالعدياااد مااان الااارحالت العممياااة اةشاااراف عماااى  ايماااةالمشااااركة فاااي
 0هلل بالمغربوقسم الجيولوجيا بكمية العموم جامعة سيد  محمد بن عبد ا والمغرب

  0تدريس مقرر الت طيط اةقميمي بكمية اآلداب وكمية التربية جامعة المنوفية 

  0تدريس مقرر جغرافية الزراعة لطالب الفرقة الثانية بكمية اآلداب وكمية التربية بشبين الكوم والسادات 

 0تدريس مقرر الحاسب اآللي لمعديد من السنوات بكمية اآلداب جامعة المنوفية 

 0ريس مقرر مشروع تطبيقي في نظم المعمومات الجغرافية ، دبمومة نظم المعمومات الجغرافيةتد 

  مقرر اةحصا  باست دام برنامل  تدريسSPSS  0، الدراسات العميا 

  0تدريس مقرر جغرافية السياحة لمتعميم المفتوح بجامعة المنوفية 

 0مية اآلداب بجامعة المنوفية  تدريس مقرر ارساليب الكمية باست دام الحاسب اآللي بك 

  0بشبين الكوم والسادات بكمية اآلداب والتربية تدريس مقرر الجغرافيا االقتصادية 

  0وجامعة مدينة الساداتتدريس مقرر جغرافية مصر البشرية بكمية التربية بجامعة المنوفية 

  ة بكمية التربية بجامعة المنوفيوحوض النيل تدريس مقرر جغرافية  فريقيا 

 0 وجامعة مدينة السادات تدريس مقرر جغرافية الوطن العربي بكمية التربية جامعة المنوفية 

  0تدريس مقرر الدراسة الميدانية التطبيقية بكمية اآلداب بجامعة المنوفية 

 0  تدريس مقرر قاعة البحث لطالب الفرقة الرابعة بكمية اآلداب 

 0لمعمومات الجغرافية بكمية اآلدابا تدريس مقرر است دام اررض لطالب دبموم نظم 

  0تدريس مقرر جغرافية أوراسيا لطالب كمية التربية بشبين الكوم والسادات 

  0بشبين الكوم والسادات  تدريس مقرر الجغرافيا البشرية بكمية التربية 

  ومقااارر ومقااارر منااااال البحاااث تااادريس مقااارر حمقاااة نقااااش ومقااارر موياااوعات فاااي الجغرافياااا االقتصاااادية
فااي مرحمااة الماجسااتير اسااة ميدانيااة ومقاارر در ومقاارر مويااوع  اااص ومقاارر مااوارد بيميااة الدراسااة الميدانيااة 

 0كمية اآلداببرنامل الجغرافيا بوالدكتورات ب

ذ:ذادعًاذ:ذمـاقشةذالبحوثذوالردائلذالعؾؿقةت

  المشاااركة فااي تقياايم بحااث اةجااازة المقاادم ماان الطااالبين عبيااد أفقياار ومحمااد مبااروك بعنااوان السااياحة الثقافيااة
 0 0004بمدينة فاس بكمية اآلداب سايس فاس بالمغرب 

 عناااوان معااادالت النماااو السااامبية المشااااركة فاااي تقيااايم بحاااث اةجاااازة المقااادم مااان الطالاااب موساااى ال ويماااد  ب
 0 0004باررياف المغربية معالجة  رامطية بكمية اآلداب سايس فاس بالمغرب
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  المشاااركة فااي تقياايم بحااث اةجااازة المقاادم ماان الطالبااة فاازالن لحالفااي بعنااوان التنميااة القرويااة المندمجااة ماان
 . 0004حالة دوار أنكيد بكمية اآلداب سايس فاس بالمغرب  - الل مشروع ميدا

  المشاااركة فااي مناقشااة رسااالة ماجسااتير الطالااب  مااف مااادح أمااين فااي مويااوع ميااات الشاارب فااي المجمااع
 0 0062باست دام نظم المعمومات الجغرافية ،  الحير  بالقاارة الكبر 

   المشااااركة فاااي مناقشاااة رساااالة الااادكتورات لمطالاااب  محماااد صاااالت عباااد الهااااد  فاااي موياااوع  نتااااج وتساااوي
 . 0062دراسة في الجغرافيا االقتصادية،  ،الزيتون في شعبية مصراته بميبيا 

 لمقدمااة ماان الطالااب محمااد شااعير فااي مويااوع اآلثااار االقتصااادية المشاااركة فااي مناقشااة رسااالة الماجسااتير ا
شعار عن بعاد، كمياة اآلداب جامعاة بنهاا، يونياو تلتفتت الحيز الزراعي في مركز أوالد صقر باست دام االس

0063 0 

  فاااي موياااوع شااابكة فاااتت اهلل محماااد المشااااركة فاااي مناقشاااة رساااالة الماجساااتير المقدماااة مااان الطالباااة االاااة
دراسااة فااي جغرافيااة ال اادمات، كميااة اآلداب جامعااة بنهااا،  -مركااز قويساانا محافظااة المنوفيااة االتصااالت فااي

 0 0063أفسطس 

  رقاو  بعناوان أقااليم الساياحة الوافادة  لاى مصار مناقشة رسالة الدكتورات لمباحثة عال حمد  الشفي المشاركة
 0 0064دراسة في جغرافية السياحة،  بريل 

  فاااي مناقشااااة رساااالة الماجسااااتير لمطالاااب محمااااد  مااايس بعنااااوان دور شااابكة الطاااار  فاااي التنميااااة المشااااركة
 0 0065االقتصادية بظفار بعمان، أفسطس 

  ت المقدمااة ماان الباحثااة نااادين زياااد بعنااوان ال ريطااة السااكانية لمحافظااة افااي مناقشااة رسااالة الاادكتور المشاااركة
 0 0065نات جامعة عين شمس ، سبتمبر حمات بالجمهورية العربية السورية، كمية الب

 :ذاإلذرافذعؾىذالردائلذالعؾؿقة:عاذرًا

  المشاركة في اةشراف عمى رسالة الدكتورات لمطالاب عمارو أحماد  ساماعيل فاي موياوع الفقار فاي محافظاة
 0 0060دراسة في الجغرافيا االقتصادية عام  -كفر الشيخ 

   بعنااوان ال اادمات التعميميااة فااي   ادشاا مجااد  محمااد أبااواةشااراف عمااى رسااالة الماجسااتير لمطالبااة ريااو
 0 0063دراسة جغرافية باست دام نظم المعمومات الجغرافية ،  -مركز منوف

  التحميال الجغرافاي السات دام الهااتف المحماول بعنوان  أحالم شكر اةشراف عمى رسالة الماجستير لمطالبة
يولياااو  المعموماااات الجغرافياااة ،باسااات دام نظااام االتصااااالت جغرافياااة فاااي دراساااة  -لطاااالب جامعاااة المنوفياااة

0063 0 

   التحميال المكاااني لانتاااج الحيااوانيبعنااوان  أسااما  معاوض المشااداةشاراف عمااى رسااالة الماجساتير لمطالبااة 
 0 0063يوليو  باست دام نظم المعمومات الجغرافية، ا االقتصاديةجغرافيفي الدراسة  -في مركز منوف

  التصااااالت السااامكية لاةشاااراف عماااى رساااالة الماجساااتير لمطالباااة أساااما  منتصااار بعناااوان التحميااال الجغرافاااي
 0 0063 أكتوبر، االتصاالتدراسة في جغرافية  -والالسمكية بمحافظة مطروح



 

(9) 

 

 دياااة بمركاااز اةشاااراف عماااى رساااالة الماجساااتير لمطالاااب عمااار فاااتت دروياااش بعناااوان  ااادمات المكاتاااب البري
 0 0063دراسة جغرافية باست دام نظم المعمومات الجغرافية، ديسمبر  -الشهدا 

  اةشراف عمى رسالة الماجستير لمطالبة  يماان الشايخ بعناوان تفتات ارراياي الزراعياة فاي مركاز الشاهدا- 
 0 0064دراسة في جغرافية الزراعة، مارس 

   اةشراف عمى رسالة الماجستير لمطالبة أمنيه سعيد بعنوان التحميل الجغرافاي لمتعمايم ال ااص قبال الجاامعي
 0 0064في محافظة المنوفية ، دراسة في جغرافية ال دمات، يونيو 

 لة الماجساتير لمطالباة ديناا حاافظ بعناوان التحميال الجغرافاي لم ادمات االجتماعياة بمركاز اةشراف عماى رساا
 0 0064منوف، دراسة في جغرافية ال دمات، يونيو 

  اةشااراف عمااى رسااالة الطالااب محمااد صاابحي بعنااوان ال اادمات االجتماعيااة ودوراااا التنمااو  فااي محافظاااة
 0 0064لسادات ، المنوفية، معهد البيمة الصحراوية جامعة مدينة ا

  مشاكالت الار  وأثرااا فاي التنمياة الزراعياة بعناوان زينب الصاعيد  اةشراف عمى رسالة الماجستير لمطالبة
 0 0064 سبتمبر، زراعةدراسة في جغرافية الفي مركز تال ، 

  ة التحمياال الجغرافااي لم اادمات الشاابابيبعنااوان سااحبل محمااود منااار اةشااراف عمااى رسااالة الماجسااتير لمطالبااة
 0 0065 ينايروالريايية بمحافظة المنوفية باست دام نظم المعمومات الجغرافية، 

  التحميال الجغرافااي ل اادمات بعنااوان حنفاي  أحمااد عباد الغنااينااوران اةشاراف عمااى رساالة الماجسااتير لمطالباة
   0065 باست دام نظم المعمومات الجغرافية، ينايردراسة في جغرافية االتصاالت  ،االنترنت بمركز منوف

  ال ريطاااة المحصاااولية لمركاااز شااابين الكاااوم اةشاااراف عماااى رساااالة الماجساااتير لمطالباااة ساااارة عاااادل عباااد اهلل
 0 0065، يناير دراسة في الجغرافيا الزراعية باست دام نظم المعمومات الجغرافية، محافظة المنوفية 

  أشااامونلمحصاااولية لمركاااز ال ريطاااة ادال  يحياااى زكرياااا تغيااار اةشاااراف عماااى رساااالة الماجساااتير لمطالباااة  ،
 0 0065، مارس دراسة في الجغرافيا الزراعية باست دام نظم المعمومات الجغرافية

 فااي مركااز مشااكالت الار  التحمياال المكااني لبعناوان  تااامر الشااامي اةشاراف عمااى رساالة الماجسااتير لمطالاب
 0 0065 أفسطس، زراعةدراسة في جغرافية ال، كفر الشيخ

ذ:ذاملؤلػاتذالعؾؿقة:ذشرعأحدذ

 0064و 0062و 0060مطابع جامعة المنوفية، -دراسة نظرية وتطبيقية -جغرافية الزراعة 

 0064و 0062و 0066مطابع جامعة المنوفية ،  -، دراسة نظرية وتطبيقية  الجغرافيا االقتصادية 

  0 0062و  0066، مطبعة الحنفي الحديثة ، شبين الكوم ، جغرافية مصر البشرية 

 0(0060 مفتوحالتعميم ال) تطبيقات جغرافيا بشرية باست دام الحاسب اآللي 

  0( 0060)التعميم المفتوح  ت البيمية من منظور جغرافيالمشكالتحميل 

  ، 0 0060جغرافية الوطن العربي 

  ، 0 0060جغرافية أفريقيا وحوض النيل 

  ،0 0060جغرافية أوراسيا 
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  ،0 0061البحث الجغرافي 

  ،0 0062الت طيط اةقميمي 

 0 0062يم المفتوح جغرافية السياحة، التعم 

ذالتؼدور:الشؽرذو:ذذفاداتذذعشرذاثـا

  0الدراسي بمناسبة التفو  6553شهادة تقدير من جامعة المنوفية في عيداا السنو  عام 
  0الدراسي بمناسبة التفو  6553شهادة تقدير من جمعية المساعي المشكورة بالمنوفية عام 
  تنمياااة الرياااف ال اااامس لمااا تمر المااان كمياااة الهندساااة جامعاااة المنوفياااة بمناسااابة المشااااركة فاااي شاااهادة تقااادير

 0المصر 
  المغاااارب  العمااااوم القانونيااااة واالقتصااااادية واالجتماعيااااة بأجااااادير، جامعااااة اباااان زااااارشااااهادة شااااكر ماااان كميااااة

 0 0003 ارولالعممي ممشاركة في م تمراا ل
 عماااوم اةنسااانية ساااايس فاااس المغاااربي بمناساابة نهاياااة فتااارة شااهادة شاااكر وتقاادير مااان عميااد كمياااة اآلداب وال

 0 0004 الدراسة بالكمية

  شاهادة شاكر وتقاادير مان ماادير م تبار الدراسااات الجياو بيمياة والتهيمااة كمياة اآلداب والعمااوم اةنساانية سااايس
 0 0004 فاس المغربي بمناسبة نهاية فترة الدراسة بالم تبر

 لمصاار  بالرباااط ، لاادعم روابااط التعاااون العممااي والثقااافي بااين المغااارب شااهادة تقاادير ماان المركااز الثقااافي ا
 0 0004 ومصر

  شاااهادة شاااكر مااان السااايد ارساااتاذ الااادكتور  باااراايم أقاااديم عمياااد كمياااة اآلداب والعماااوم اةنساااانية ساااايس فااااس
 0 0005 في استقدام بعض ارساتذة المغاربة لزيارة قسم الجغرافيا بمصر  لدور 

 مجنااة المنظمااة لماا تمر دور البحااث العممااي فااي  دمااة الصااناعة الااذ  عقااد فااي جامعااة شااهادة تقاادير ماان ال
   0 0005أكتوبر  3/4المنوفية  الل الفترة بين 

  ذوو االحتياجاات ال اصاة لممشااركة فاي ما تمر باوزارة الثقافاة شهادة تقدير من الهيمة العامة لقصاور الثقافاة
  0 0060ديسمبر  00 – 65تقبل، في المجتمع المصر ، تحديات الواقع ودفا  المس

  شااهادة تقاادير ماان الهيمااة العامااة لقصااور الثقافااة لممشاااركة فااي البرنااامل التاادريبي التثقيفااي لممهتمااين بقيااايا
 0 0060مارس  03/04ذو  االحتياجات ال اصة 

 رباااط بال شاهادة تقاادير ماان مجمااس تنميااة البحاوث االجتماعيااة فااي أفريقيااا لممشاااركة فاي ماا تمرت وجمعااه العااام
 0 0060عام 

 عااام  شااهادة شااكر ماان كميااة اآلداب جامعااة المنوفيااة لممشاااركة فااي المجنااة المنظمااة لمماا تمر الثالااث لمكميااة
0060 0 

 ممشاااركة فااي الماا تمر الاادولي لمت طاايط االسااتراتيجي لجااودة واعتماااد شااهادة تقاادير ماان جامعااة عااين شاامس ل
، ديسامبر العربي لمتعمايم والتنمياة وجامعاة عاين شامس الم سسات الجامعية والتعميمية العربية برعاية المركز

0060 0 



 

(11) 

 

 شااهادة تقاادير ماان الساايد ارسااتاذ الاادكتور/ عميااد كميااة اآلداب لممساااامة فااي حصااول الكميااة عمااى الساايكاب 
 0 0060عام 

  شااهادة تقااادير مااان السااايد ارسااتاذ الااادكتور/ عمياااد كمياااة اآلداب لممشااااركة فااي المااا تمر العمماااي الرباااع لكمياااة
 0 0060عام مم تمر الماد  لدعم الب و اآلدا

  ية )معياار اااروع الجاودة بالكماة اآلداب لممشااركة فاي مشاااااااارساتاذ الادكتور/ عمياد كميالسايد شهادة تقدير من
 0 0062الهيكل التنظيمي والت طيط االستراتيجي( عام 

 مجناة المنظماة لمما تمر العمماي شهادة تقدير مان السايد ارساتاذ الادكتور/ عمياد كمياة اآلداب لممشااركة فاي ال
 0 0062نوفمبر الدولي ارول لكمية اآلداب والدعم الماد  لمم تمر 

  0062شهادة تقدير من السيد ارستاذ الدكتور/ عميد كمية اآلداب لمدعم الماد  لم تمر الكمية، نوفمبر   

  ز صااالت كاماال لالقتصاااد مركااجامعااات العااالم اةسااالمي، اتحاااد شااهادة تقاادير ماان المجنااة المنظمااة لماا تمر
 0 0062اةسالمي ، جامعة ارزار ، ديسمبر 

  شاهادة تقاادير ماان الساايد ارساتاذ الدكتور/عميااد كميااة التربيااة جامعااة مديناة السااادات لحصااول كنتاارول الفرقااة
 0 0062/0063الثانية عمى الكنترول المثالي بالكمية لمفصل الدراسي ارول 

 دكتور/عميااد كميااة التربيااة جامعااة مدينااة السااادات لحصااول برنااامل  عااداد شااهادة تقاادير ماان الساايد ارسااتاذ ال
 0 0063معمم الجغرافيا عمى االعتماد من الهيمة القومية ليمان االعتماد والجودة، يوليو

  شهادة تقدير من السيد ارستاذ الدكتور/ رميس قسام الجغرافياا لممشااركة فاي المجناة المنظماة لما تمر الماوارد
 0 0063لوطن العربي، ديسمبر المامية في ا

  0 0063 ديسمبر 01، متميزينلمباحثين الجامعة المنوفية حاصل عمى جامزة 

  شاهادة تقاادير ماان الساايد ارساتاذ الدكتور/عميااد كميااة التربيااة جامعااة مديناة السااادات لحصااول كنتاارول الفرقااة
 0 0063/0064الثانية عمى الكنترول المثالي بالكمية لمفصل الدراسي ارول 

  فاااي المجناااة المنظماااة لممااا تمر الااادولي لمتنمياااة المساااتدامة أ. د/ عباااد اهلل القاياااي رمااايس شاااهادة تقااادير مااان
المناااط  الصااحراوية الاااذ  عقااد بجامعااة اةماااام عبااد الاارحمن بااان فيصاال بالسااعودية لممشااااركة فااي أعماااال 

 0 0065يناير  00-00الم تمر، 

 

 

 


