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المحمول
المؤهالت العلمية والتدرج األكاديمي :
 ليساان اآلداب فاي الجغرافياا عاام  1995بتقادرر جيااد جادا ماع مرتباة الشار – كليااةاآلداب ،جامعة المنوفية.

 -كلف بالعمل معيدا في قسم الجغرافيا بكلية اآلداب جامعة المنوفية في .1996/1/9

 حصااااال علااا ا درجاااااة الماجساااااتير فاااااي اآلداب تخصاااااص الجغرافياااااا بتقااااادرر ممتااااااف  2000/4/12من جامعة المنوفية .

 عين مدرسا مساعدا للجغرافيا في قسام الجغرافياا بكلياة اآلداب جامعاة المنوفياة بتااريخ. 2000/6/26

 حصاال علا درجااة الاادكتوراا فااي اآلداب ماان جامعااة المنوفيااة  ،تخصااص الجغرافيااا فااي 2004/12/8بتقدرر مرتبة الشر األول .
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 عااااين مدرسااااا للجغرافيااااا فااااي قساااام الجغرافيااااا بكليااااة اآلداب ،جامعااااة المنوفيااااة ،فااااي. 2005/1/30

 -عاااااين اساااااتاذا مسااااااعدا بقسااااام الجغرافياااااا بكلياااااة اآلداب  ،جامعاااااة المنوفياااااة ،فاااااي

.2016/12/25
اإلنتاج العلمي:
أوال:األبحاث العلمية:
 األبعاااد الجغرافيااة للص اراعا السياسااية والعسااكرية فااي دول الخلااي العربااي ،ماجسااتيرغير منشورة ،كلية اآلداب ،جامعة المنوفية.2000 ،

 المياا اإلقليمية والمنطقة االقتصادية الخالصة لمصر في البحر المتوسط – دراساة فايالجغرافيا السياسية  ،دكتوراا غير منشورة  ،كلية اآلداب  ،جامعة المنوفية 2004 ،

 -أسااباب عاازو

الشااباب عاان اللجاارة للمجتمعااا الجدراادة – حالااة مدرنااة السااادا ( ،

باالشتراك ) ،المجل

القومي للسكان.1999 ،

 استغالل الغا الطبيعي في البحر المتوسط شمال الدلتا وأثاارا البييياة ،فاي نادوةتتغي ارالبيية الجغرافية في دلتا النيلت ،لجنة الجغرافيا ،المجل

بكلية اآلداب ،جامعة المنوفية11 ،ابريل.2010

 -تغير خريطة الدوائر االنتخابية لمجل

األعل للثقافاة ،عقاد النادوة

الشعب بمحافظاة المنوفياة-دراساة فاي جغرافياة

االنتخاباا  ،الماؤتمر العلماي الراباع لكلياة اآلداب ،جامعاة المنوفياة ،تحات عنوانتهوياة

مصر-المنطلق نحو التنمية المستدامةتفي الفترة من 6-4نوفمبر ،2014ص ص-97

.122

 -أثر الجوار عل التصويت في انتخابا مجل

الشعب لعام 2005بادائرة بركاة السابع-

دراسة في جغرافية االنتخابا  ،مجلة بحوث كلية اآلداب ،جامعة المنوفية ،السانة ،24

العدد ،94روليو ،2013ص ص.291-218

 -أثر التالعب في ترسيم الدوائر االنتخابية عل التصاويت فاي انتخاباا مجلا

الشاعب

عام -2005دراسة تطبيقية عل الادوائر االنتخابياة المجازأة إدارياا بمحافظاة المنوفياة،
مجل اة بحااوث كليااة اآلداب ،جامع اة المنوفيااة ،الساانة ،24العاادد ،95اكتااوبر ،2013ص

ص.375-293

 النزاع عل تحدرد إقليم كردستان العراق الفيدرالي-دراسة في الجغ ارفيا السياسية ،مجلةمركااز الخدماااة لالستشاااا ار البحثياااة واللغااا  ،شاااعبة البحاااوث الجغرافياااة واالستشاااا ار

التخطيطية ،كلية اآلداب ،جامعة المنوفية ،فبرارر.2014
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 إقليم كردستان العراق بين الفيدرالية واالنفصال-دراسة تحليلية في الجغرافيا السياساية،مجلة مركز الخدمة لالستشا ار البحثية واللغا  ،شعبة البحوث الجغرافية واالستشاا ار

التخطيطية ،كلية اآلداب ،جامعة المنوفية ،نوفمبر.2014

النيابي المصار مناث ثاورة 25رناارر 2011ماع

 -تغير خريطة الدوائر االنتخابية للمجل

التطبيااق عل ا محافظااة المنوفيااة ،مجلااة الدراسااا اإلنسااانية واألدبيااة ،كليااة اآلداب،

جامعة كفر الشيخ ،رنارر.2015

 سيناء من منظور الجغرافيا العسكرية ،مؤتمر سيناء بين الماضي والحاضر والمساتقبل ،مركز البحوث الجغرافية والكارتوجرافية بكلية اآلداب –جامعة المنوفية .2015 ،

 تحركااا الالجيااين السااوريين العااابرة للحاادود-دراسااة فااي الجغرافيااا السياسااية ،مجلااةاال نسانيا  ،كلية اآلداب  ،جامعة المنوفية ،العدد ،106روليو .2016

 تحدرد خطي األساس المصر والساعود فاي البحار األحمار وأثارا علا تبعياة جزيرتايتيااران وصااانافير-دراساااة فاااي الجغرافياااا السياساااية ،مجلاااة مركاااز الخدماااة لالستشاااا ار
.2016

البحثية ،كلية اآلداب ،جامعة المنوفية ،اصدار خاص ،أغسط
ثانيا:الكتب
 الجغرافيااا السياسااية والنظااام الجيوبااولتيك العااالمي المعاصاار ،الطبعااة األولاا ، ،2005مطابع دار الوثائق ،شبين الكوم  ،الناشر ( المؤلف ) .

 جغرافيااة العااالم الجدرااد ،الطبعااة األول ا  ،2006 ،مطااابع دار الوثااائق ،شاابين الكااوم ،الناشر ( المؤلف ) .

 المحااايط العاااالمي مااان منظاااور جغرافاااي سياساااي ،الطبعاااة األولاا  ،2010 ،مطاااابع دارالوثائق ،شبين الكوم  ،الناشر (المؤلف) .

 التحليااال المكااااني بالحاساااب اآللاااي ،برناااام التعلااايم المفتاااو  ،شاااعبة نظااام المعلومااااالجغرافية ،كلية اآلداب ،جامعة المنوفية ،2007 ،الناشر ،جامعة المنوفية.

 نظريا ونمثجة في التحليال المكااني ،برناام التعلايم المفتاو  ،شاعبة نظام المعلومااالجغرافية ،كلية اآلداب ،جامعة المنوفية ،2008 ،الناشر ،جامعة المنوفية.

 خاارائط التو يعااا  ،برنااام التعلاايم المفتااو  ،شااعبة نظاام المعلومااا الجغرافيااة ،كليااةاآلداب ،جامعة المنوفية ،2011 ،الناشر ،جامعة المنوفية.

 جغرافيااة دول حااون النياال ،برنااام التعلاايم المفتااو  ،شااعبة المساااحة والخ ارائط ،كلي اةاآلداب ،جامعة المنوفية ،2014 ،الناشر ،جامعة المنوفية.

 جغرافية مصر الطبيعياة والبشارية ،برناام التعلايم المفتاو  ،شاعبة المسااحة والخارائط،كلية اآلداب ،جامعة المنوفية ،2015 ،الناشر ،جامعة المنوفية.
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 جغرافية المياا العثبة –منظور جيوبولتيكي،الناشر المؤلف،شبين الكوم.2015،المهام التدريسية:
 تااادري العدراااد مااان المقااار ار األكاديمياااة خاااالل األعا اوام الجامعياااة مااان ، 2006-2005حت ا  ، 2015-2014بكليااة اآلداب جامعااة المنوفيااة  ،وكليااة التربيااة جامعااة المنوفيااة بشاابين

الكااوم  ،وكليااة التربيااة جامعااة المنوفيااة بالسااادا  ،وكليااة السااياحة والفنااادق جامعااة المنوفيااة
بالسادا ،وكلية التربية جامعة السادا (منث )2014وتتضمن تلك المقر ار ما رلي :

جغرافيااة البحااار والمحيطااا -جغرافيااة المياااا العثبااة – جغرافيااة الصااحارج الجافااة – نصااوص

جغرافياة بلغااة أوربيااة حدرثااة  -الجغرافيااا السياسااية – الجغرافيااا التاريخيااة – جغرافيااة الماادن –
جغرافية الوطن العربي – جغرافية إفريقيا – جغرافية العاالم الجدراد – البحا الجغرافاي-جغرافياة

العالم اإلسالمي.
 -تدري

مقرر اإلحصاء والمشكال البييياة بادبلوم نظام المعلوماا الجغرافياة ،كلياة اآلداب،

 -تاادري

مقاار ار نصااوص جغرافيااة بلغااة أوربيااة حدرثااة ،والتحلي ال المكاااني بالحاسااب اآللااي،

جامعة المنوفية.

ونظريا ونمثجة بالتحليل المكاني ،وجغرافية حون النيل ،وجغرافية مصر الطبيعية والبشرية،
ببرنام التعلايم المفتاو  ،شاعبتي نظام المعلوماا الجغرافياة والمسااحة والخارائط ،كلياة اآلداب،

جامعة المنوفية ،من  2008حت اآلن.
الدورات التدريبية :
 -اجتااا دورة إعااداد المدرسااين والمدرسااين المساااعدرن والمعياادرن ( دورة إعااداد المعلاام

الجامعي ) التي انعقد بكلية التربية – جامعة المنوفية في سبتمبر عام . 1996
 - Completed a Course in the use of computer in survey dataanalysis, University of Alexandria, Research Center 11-14
April 1998.
 اجتااا برنااام أخالقيااا ولداب الملنااة  ،بمركااز تنميااة قااد ار أعضاااء هييااة التاادريوالقيادا بجامعة المنوفية خالل الفترة من . 2004/11/28-27

 اجتا برنام التدري-

الفعاال  ،بمركاز تنمياة قاد ار أعضااء هيياة التادري

بجامعة المنوفية خالل الفترة من . 2004/12/8-4

والقياادا

اجتا برنام االتصال الفعال (المستوج المتقدم)  ،بمركاز تنمياة قاد ار أعضااء هيياة

التدري

والقيادا بجامعة المنوفية .2015

 اجتاااا برناااام الجامعاااة والمجتماااع  ،،بمركاااز تنمياااة قاااد ار أعضااااء هيياااة التااادريوالقيادا بجامعة المنوفية .2015
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 اجتااا برنااام اسااتخدام التكنولوجيااا فااي التعلاايم  ،،بمركااز تنميااة قااد ار أعضاااء هييااةالتدري

والقيادا بجامعة المنوفية .2015

 اجتاااا برناااام ادارة الفرياااق البحثاااي  ،بمركاااز تنمياااة قاااد ار أعضااااء هيياااة التااادريوالقيادا بجامعة المنوفية .2015

 اجتا برنام الجواناب المالياة والقانونياة فاي الجامعاا  ،بمركاز تنمياة قاد ار أعضااءهيية التدري

والقيادا بجامعة المنوفية .2015

 اجتا برنام ادارة البشر في الجامعا ومؤسسا التعليم العالي(ادارة الماوارد البشاريةوالقيااادا بجامعااة المنوفيااة

المعاصاارة) بمركااز تنميااة قااد ار أعضاااء هييااة التاادري

.2015
المهام العملية :
 المشاركة في الرحال العلمياة والدراساا الميدانياة التاي قاام بلاا قسام الجغرافياا بكلياةاآلداب جامعة المنوفية خالل الفترة من  1996إلي  2014إلي المناطق التالية:

 منطقة جبال البحر األحمر – ساحل البحار األحمار – الصاحراء الشارقية – شابه جزيارةسيناء – الصحراء الغربية -ساحل البحر المتوسط – الواحا – منطقاة قنااة الساوي
– منطقة توشكي – منطقاة الساد العاالي وأساوان – مانخف

النطاارون – منطقااة رشاايد – منطقااة بلطاايم – ماانخف

الفياوم – مانخف

واد

واد الريااان – محافظااة شاامال

سيناء – محافظة جنوب سيناء .
المهام التنفيذية:
 عضو فريق إدارة وحدة الجودة ،العام الجامعي  ،2013-2012والحاصل علامشروع السيكاب.

 عضاااااو فرياااااق إدارة وحااااادة الجاااااودة ،2015-2013 ،كليااا اة اآلداب ،جامعااا اةالمنوفية.

 مدرر مركز الخدمة لالستشا ار البحثية واللغا  ،كلية اآلداب ،جامعة المنوفياةمن  2013/2/11حت .2016/7/19

 -مااادرر مركاااز البحاااوث الجغرافياااة والكارتوجرافياااة بجامعاااة المنوفياااة ،مااان2013

حت .2015
األنشطة الجامعية:
 عضااو بالعدرااد ماان اللجااان بكليااة اآلداب ،جامع اة المنوفيااة ،خااال ل الفتاارة ماان -20052014مثل لجنة شيون البيية ،ولجنة شيون الطالب ،ولجنة العالقاا الثقافياة ،ولجناة

المختب ار والمعامل.
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 رائااد اللجنااة الرياضااية باتحاااد طااالب كليااة اآلداب ،جامعااة المنوفيااة منااث  2005حت ا.2007

 مستشاار لجنااة النشااال العلماي والتكنولااوجي ،لجناة المستشاارين التحاااد الطااالب ،كلياةاآلداب ،جامعة المنوفية.2009-2008 ،

 -عضااو مجلاا

إدارة صااندوق الزمالااة ألعضاااء هييااة التاادري

المنوفية(سابقا).

 -اإلشا ا ار

بكليااة اآلداب ،جامعااة

علا ا وفاااد كلياااة اآلداب ،جامعاااة المنوفياااة فاااي الااادورة التدريبياااة لالتحاااادا

الطالبيااة لكليااا اآلداب للجامعااا المصاارية بجامعاااة قناااة السااوي  ،فااي الفتاارة مااان
 2008/1/25إلي . 2008/1/30

 -رائد الفوج الترويحي لطالب جامعة المنوفية بجمصة ،من.2014/8/14-10

 رائااد للعدرااد ماان األساار العلميااة والطالبيااة بكليااة اآلداب بشاابين الكااوم  ،وكليااة التربيااةبالسادا ،ومن أهملا أسرة تكن إنساناتكلية اآلداب،جامعة المنوفية .2015-2013

 -شارك في إعداد الئحة الساعا المعتمدة للدراسا العليا بقسم الجغرافيا.

 شارك في إعداد الئحة جدردة لبرنامجي المساحة والخرائط والجغرافيا والعالقاا الدولياةببرنام التعليم المفتو بالكلية.

 شارك في توصيف مقر ار قسم الجغرافيا علميا في ضوء معارير الجودة القومية.عضوية الجمعيات العلمية:
عضو الجمعية الجغرافية المصرية .

6

