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 الشهادات  
 Postdoctoral H H Humphrey Fellowshipهمفور  هواورد هيووبرت  زمالوةم: اتموام برنوامج 6000* يونيوو 
 فوي موووو   ، لمدة عوام الواليات المتحدة االمريكيةين مصر وثقافي بالعلمي والتبادل في إطار ال والمهنياكاديم  لألداء اال

Enhancement of the spatial awareness towards regional development projects using 
cartographic models  ، معهود و. روتجرز جامعةببالوستن للتخطيط العمراني واالدارة المحلية إدوارد اكلية  منوذلك

 جامعة اكاليفورنيا لوس أنجلوس. -العمراني وقسم التخطيط ، جامعة اكولورادو - بولدرفي القتصاد ا
شررا  .دد فحيرم ملريليم  إ، جامعوة المنوفيوة -م: داكتوراه بمرتبة الشرف األولو ، قسوم الجغرافيوا اكليوة ا دا 1002* يونيـــو 

  وموضوعها األسبقالميلية  االدارة  و.دد ميمود الشريف وزير األسبق صبيم عبد اليكيم رئيس مجلس الشوري .دداللجنة: وعضوية 
 التنمية العمرانية الرأسية للقرية المصرية  اكمرحلة انتقالية ف  إستراتيجية التخطيط اإلقليم ، 

 .ل  محافظة  المنوفيةدراسة اكارتوجرافية تطبيقية ع
رئريس   ائر إشررا  .دد فحيرم . رو عيا رة م: ماجستير جغرافيوا بتقودير ممتواز، اكليوة ا دا  جامعوة اإلسوكندرية، 1006*أغسطس

رئرريس قسررم  .دد مررد ج جررا راألسرربق  وجامعررة االسرركندرية  بوكيررك كليررة االداوعضرروية .دد يمرريس ال وكررة األسرربق جامعررة االسرركندرية 

  موضوعه:واألسبق  عة إلمنياجام -الجغرافيا
 مدينة الدوحة دراسة ف  جغرافية المدن.

 جامعة اإلسكندرية. –م: تمهيد  الماجستير، من قسم الجغرافيا، اكلية ا دا  1090* مايو 

 جامعة اإلسكندرية. –شعبة الخرائط والمساحة. اكلية ا دا   -م: ليسانس آدا  قسم الجغرافيا1092* مايـــو 

 -:يفيالوظالتدرج 
، ومن بقسم الجغرافيا بكلية ا دا  جامعة المنوفيةالخرائط ا لية ونظم المعلومات الجغرافية حت  تاريخه: أستاذ  6012 *

 ذات القسم. باستاذ مساعد   6002
 .6009متضمنة اجازة ادارية من  جامعة الملك عبد العزيزوجامعة الملك خالد إل   2001إعارة من سنة  *
 

البنك الدولي بالقطا  الحضري ببإدارة المعرفة  (month affiliation 6) العمرانيةالتنمية  استشاري: م6000 -1000 *
قسم نظم المعلومات الجغرافية بو، Knowledge Management, Urban Division, World Bank واشنطنب
   .NJ Dept. of Environmental Protection نيوجرز والية بالبيئة  وزارةب
 قسم الجغرافيا بكلية ا دا  جامعة  المنوفية. - - عمران ةجغرافي -جغرافية آلية ونظم معلومات خرائط   مدرس: م1002*
 جمهورية مصر العربية. بكلية ا دا  جامعة المنوفية.الخرائط   مدرس مساعد: م1002*
الطبوغرافية ونظم  ةحاالمس في Dar Al Handasah Consultantsدار الهندسة لإلستشارات الفنية مع  استشاري* 

 :في البلدان التالية والنقل الصناعية  و العمرانيةمشروعات التنمية  في االسناد المكاني والخرائط
 Qatar Area الشوووار  وتوورقيم العقووارات تسووميةو السووناد المنوواط  بمشووروعات وزارة الشوو ون  :قطوورم: دولووة 1029 -

Referencing System ،العيديوود( ،الووديحيل ، معسووكر الشوومالإنشوواء وزارة الوودفا  )سووالا المهندسووين بووب المسوواحة العسووكرية ،
موع شوراكة الجديود مطوار الدوحوة مينواء الدوحوة وردم مودرج قنواة الغواطس بتعميو  مشورو  المساحة البحرية ومساحة الكميات بو

Great Lakes Deriding, USA.   

بالتعواون موع  وزارة األشوغالبالجبلية الريفية الطرق مشروعات االنشائية بالمساحة الطبوغرفية و، يةاليمن الجمهوريةم: 1021 -
 .IRC ، والشراكة الهندية للطرقالكورية Sam Whanشراكة 

واليوة وسوكك الحديديوة  والحضورية بواليوة سوواكوتو، الريفيوةمشروعات الطرق المساحة االروية والجوية بنيجيريا:   م:1021 -

 و ،Hunting UK، Henry Boot اتموع شوراكمشروعات إنشواء جامعوة سوواكوتو،  أبوجا،ة مشرو  العاصمة الجديدوزاريا، 
Bi Water Shalaber ،وTailor Woodrow ،و Sinrapte & Breece ،وStephen Group. ،وCooprs 

Colon ،وMarodeny. 

لفوسووفات بالسووباعية النصوور لشووراكة منوواجم مشووروعات ب المسوواا الجيولوجيووة  وزارة البتوورول والتعوودين بمصوور،: م1092* 
ومشوورو  معموول بتوورول  ،االسووكندريةشووراكة تكريوور البتوورول بمعاموول مشووروعات المسوواحة االنشووائية والمعووايرة ب، ووأسوووان

، Petro-jet، Chiyoda for Chemical Construction :امريكيوة ويابانيوة ومصورية هوي شوراكاتأسيوط بالتعاون مع 

 .Bechtel International Incorporatedو
 .مصر - الجيش الثاني الميداني، العسكريةالمساحة  التجنيد فيم: 1090 *
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 : المحكمة المنشورةالبحوث 
مؤتمم التمممةؤواللتاؤ فيا ؤ ا، لحوي الرويسوات الشوعبي فوي شورم الشوي  الخصائص الجغرافية والصورة الذهنيوة .1

 .م6012ديسمبر  11 - 12جفمعوالالزه التعفتمالإلاالم .ا
موو تمر اكليووة ا دا م جامعووة ، "دراسووة نقديووة تحليليووة"، سوونوات 0الوو   1يووة للطفوول موون الوسووائل الكارتوجراف .6

 .م6012نوفمبر  2 – 2. أزمة العلوم االنسانية في ظل عالم متغير، الدولي األول –المنوفية الخامس 

 ؤف ملج لمااأطلؤ  خؤال  مؤيا ةمؤفة ا61ثؤل ةا قبؤ  لتعفتم لعللصم هٍ ة لتقف بةي لتحض ةو لتعالقفت ماملى مقةةم .2
مؤف  اا61-66لتمؤتمم التؤللت التثؤفمياتلبةوؤواللتمممةؤوا ؤ التؤلطيالتع بؤ ااجفمعؤوالاؤةلطاااا.لتمفؤفعل امفةلل  بةم 

 م.6012

.امؤتمم ام  ؤزالتبحؤل ا1:10000تلحفتالألطلؤ التطبؤلا ل  اا  ااةمف اميامف الأللتمحلة التجغ ل  اتلالتوا .1
 م.ا6011ال ملب امعوالتممل ةو.لتجغ ل ةواللت ف ملج ل ةوا  ا لةوالالللباجف

، دراسة حالة لطال  اكليتي ا دا  والبحري القبلي الوجهين شبا  من عينتين لمصر عند المدراكة الخريطة تقييم .1

. المو تمر الجغرافوي الودولي األول: حوول اتجاهوات التنميوة المسوتدامة فوي الووطن العربوي بجامعتي أسويوط والمنوفيوة

 . م، جامعة حلوان6011ابريل  60-69، االثنين وآفاق المستقبل

لعينووة موون طووال  البكووالوريوس بجامعووة حالووة )دراسووة ، المكوواني لمشووروعات التنميووة فووي مصوور اإلدراك خريطووة .2
 2-1المنوفية، "هوية مصر: المنطل  نحو التنمية المسوتدامة"،   ج -، الم تمر العلمي الرابع لكلية االدا المنوفية( 

 م.6011نوفمبر 
، دراسوة حالوة لمنشوأة أبوو تخدام نظوم المعلوموات الجغرافيوةسوبا محالت العمرانية عل  الجزر الرمليةخصائص ال .9

 ، الجمعية الجغرافية المصرية.م6011، لسنة 96العدد  ،سلسلة بحوث جغرافية، ذاكري بمحافظة المنوفية

8. Abha Town, KSA, A study in social area analysis. Geographic Research Series, 

No. 66, year 2013. The Egyptian Geographical Society. 
سلسولة بحووث جغرافيوة، . مدينوة شوبين الكوومب العزبة الغربيةشياخة  وخيارات التنمية فيالحضري مالمح الفقر  .0

 م، الجمعية الجغرافية المصرية.6012، لسنة 21العدد 

باسوتخدام نظوم المعلوموات  إقليم شومال الصوعيدبواألساسية  العالقات التفاعلية بين الحجم والنمو السكاني والبنيات .10

 م.6016، يوليو 62، السنة 00. مجلة بحوث اكلية ا دا  جامعة المنوفية. العدد الجغرافية

، العودد بحووث جغرافيوة سلسولةعسوير وجيوزان.  منطقتويفوي التحليل الجغراف  لداللة أسوماء المحوالت العمرانيوة  .11
 .لجغرافية المصريةم، الجمعية ا6000، لسنة 62

12. The Geographic Analysis of Sadat Town Cognitive Map. Bulletin of the Faculty of 
Arts, Alexandria University, Issue 56, Year 2006.   

جامعووة  -خصووائص المهوواجرين وتكوويفهم فوو  مدينووة السووادات، مجلووة مراكووز البحوووث الجغرافيووة والكارتوجرافيووة .12
 م العدد التاسع.6001السادات،  المنوفية بمدينة

مجلة مراكز البحووث الجغرافيوة والكارتوجرافيوة جامعوة  -مدينة شبين الكومبالمائية  جبهةالبعض مالمح عيمران   .11
 م العدد الثامن. 6001المنوفية بمدينة السادات، 

 مون لجنوة الجغرافيووا نظوم المعلوموات الجغرافيوة وتطبيقاتهوا العالميوة فو  جغرافيوة العموران، بحوم مرجعو   ميحكوم .11

 م.6001 لترقية االساتذة واالساتذة المساعدين، الناشر منشأة المعارف باإلسكندرية،

16. Trends and policy issues concerning urban transition in rural settlements in Nile 

Delta, Middle East Research Journal, Ain Shams University, Fall 14 March 2004  
عوين جامعوة  ،م6006، 11ددعوال . مجلوة بحووث الشورق األوسوط،اكارتوجرافيوةخرائط السياحة األمريكية، دراسة  .19

 شمس.
12. La Cartographie au Service du Developpment de la culture Spatiale, Lettre 

d`information de l`observatoire urban du Caire Contemporian, # 49, 1999.  

، جامعوة المنوفيوة -م 1000 التنمية العمرانية للقريوة المنوفيوة.  المو تمر الثوان  للريوف المصور  إبريولمشكالت  .10
 .، مطابع جامعة المنوفيةشبين الكوم

خريطة ودليل عرب  وأجنب .  مجلة الجغرافيا  12خرائط وأدلة السياحة والسفر. دراسة لعينة موجهة م لفة من  .60
 .12م، العدد1002المنوفية،  والتنمية.  اكلية ا دا ، جامعة

األطالس اإللكترونية بالوسائط المتعددة واألطالس المطبوعة ودورها ف  نشر المعرفة الجغرافية. مجلة الجغرافيا  .61

 .16م، العدد 1002اكلية ا دا ، جامعة المنوفية،  –والتنمية 
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لمصور . المو تمر البيئو  الثوامن لجامعوة تنمية الثقافة المكانية بالوسائل الكارتوجرافية لتحقيو  األمون المعرفو  ا .66

 مطابع جامعة المنوفية.الناشر م، 1002المنوفية, القاهرة، يونيو 

، جامعووة م1009القوواهرة، ديسوومبر  -اتحوواد الجامعووات العربيووة -للقريووة المصوورية، ورشووة عموول   العمرانوويألحيووز  .62
 .القاهرة

الرابوع للجمعيوة المصورية لونظم المعلوموات  العلمويمر للخريطوة. المو ت البيانيالتمثيل  في ا لياستخدام الحاسب  .61
 م.1002القاهرة الناشر دار الفكر ، وتكنولوجيا الحاسبات، 

 :والدراسات التي شارك فيها المشروعات البحثية 
مشووروعات تحووديم الخريطووة الطبوغرافيووة السووعودية، والتحسووين العمرانووي لجوودة، وحصوور وتوقيووع منافووذ  شووارك فووي .1

 م.6011-6016في جدة، وذلك في جامعة الملك عبد العزيز   الخدمات الطبية
 .م6009مواصفات تصميم خرائط السياحة السعودية، الهيئة العليا للسياحة، الرياض  ووعف   اشترك .6
 م6001  ترقيم خرائط دولة قطر الطبوغرافيةالمعد لعطاء  الفنيالتوصيف ووع ف  اشترك  .2
1. Changes in land use and cover in Northern New Jersey    خورائط االمتودادفو  رسوم اشوترك 

-, واكالوة حمايوة البيئوة ، وحودة نظوم المعلوموات الجغرافيوةشومال نيووجرز  لمدن  Urban Sprawl maps عمرانيال
 م.6000،ترنتون، الواليات المتحدة

والمراكوز  ،وتنميوة القريوةجهواز بنواء االشوتراك بوين:  بالمنوفيوة،الريفيوة  العمرانيوة لتنميوةشوروق لمشورو  باحم في  .1
 .م1000 و 1002 وجامعة المنوفية، الفترة بين ،القوم  للبحوث

 : يمثلهوا )د دتلوف موولر مواهن( ومووووعهمشترك بين جامعة المنوفية وجامعة بون بألمانيوا مشرو  ميداني باحم ب  .2
 ;German Egyptian Research Seminar محافظوة الغربيوة قرية سوبرباي التراكيب العمراني لوالتحوالت االجتماعية 

Siberbay, Gharbiya, Egypt. Reheinische Friedrich Wilhelms. Geographische Institute. Bonn, 1999.  
 م. 1002اشترك في إعداد مقترا معهد بحوث البيئة الصحراوية بمدينة السادات، استراتيجية جامعة المنوفية  .9
 م .1000لهجرة للمدن الجديدة، المجلس القوم  للسكان، بمصرا عنالشبا   عزوفف  بحم ظاهرة اشترك  .2
سانت اكاترين, مدينة ل مقترحة الستخدام األرضخريطة رسم و ،رفع خريطة الووع الراهنشارك اكباحم في مشرو   .0

 . م1001 ، اكلية االدا  وديوان المحافظةجنو  سيناء
 .م1002 المنوفية وجامعة التعميرلصالح جهاز  ،1ريرالتقبمدينة السادات،  المنوفية   جامعةدراسة جدو  إقامة فر .10
وتنفيوذ مشوروعات وخورائط الشووار  للدوحوة،  للمنواط ، A to Zأطلوس لقطور، ودليول  إشترك في رسم خرائط السوياحة .11

ومشووروعات الطوورق والشوووار  والبنيووة التحتيووة والسووكك الحديديووة والحوورم  ،المطووار والمينوواء ومعسووكرات الجوويش القطووري
 م.1002 -1092 بنيجيريا، ومشروعات الطرق باليمن، ومشروعات البترول والتعدين بجمهورية مصر العربية الجامعي 

 الكتب المنشورة:
  م6012منشأة المعارف باإلسكندرية،  -بحوث في جغرافية العمران. 
 Geographical Texts in English  ، م6012دار الوثائ  للطباعة والنشر والتوزيع بشبين الكوم. 
  مانيوال استخدام برنامجArc GIS  ،م6012دار الوثائ  للطباعة والنشر والتوزيع بشبين الكوم للمبتدئين. 
  م2007 6ط نظم المعلومات الجغرافية، منشأة المعارف باإلسكندرية،تطبيقات بالدراسات العمرانية المعاصرة  . 
 م6000والنشر والتوزيع، شبين الكوم،  قراءات ف  البحم والتحليل الكارتوجراف ، دار الوثائ  للطباعة. 
  دار الوثوائ وزارة األشوغال -المصورية المسواحة هيئوة -الخورائط، باإلشوتراك موع سولو  بكيور وإنتاجتصميم مقدمة في ، 

 م.1002، للطباعة والنشر والتوزيع بشبين الكوم 
 م1009والنشر والتوزيع بشبين الكوم  ، دار الوثائ  للطباعةالورقية وااللكترونية الملح  ف  عرض وتحليل األطالس. 
  الحاسب ودليل المستخدم ف  برامج  فيمقدمةMicrosoft اإللكترونيوةهندسوة الكليوة ب: حسون أبوو غابوة مع ، باإلشتراك 

 م.1002جامعة المنوفية، مراكز معالجة الوثائ ، شبين الكوم،  -والمكتبات المعلومات قسم لطفيأسامة و، بمنوف

 عليها: تشرفأالت   الرسائل العلمية
مشرف حاليا عل  رسالة الماجستير للطالبة إيثار عبد القوي الشوال ومووووعها: خورائط المكفووفين اللمسوية وااللكترونيوة  .1

 م.6012عل  منطقتين بمديني شبين الكوم والقاهرة، بتقنيات الجيوماتكس دراسة اكارتوجرافية تطبيقية 
احمد ابوو شواد  ، وموووو  الرسوالة تخفيوف االحموال السوكانية لقريوة اكفور  مشارك عل  رسالة الماجستير للطالبمشرف  .6

 م.6011اكلية االدا  جامعة المنوفية ديما بكفر الزيات. 
لقريوة  السوعة االسوتيعابيةتخطويط  لطالوب نصرسوعد الحشوا  ، وموووو  الرسوالةلمشارك عل  رسالة الماجسوتير مشرف  .2

 م.6011االدا  جامعة المنوفية  التسجيل اكلية ساقية ابو شعرة بمراكز اشمون.
المراف  الخدمية، دراسة حالة مخطط الحرمين في جدة، الطالبة ند  اكفاية ماجستير، اإلمتداد الرأسي للمباني وتأثيره عل   .1

 .م6011 ، جدةالعينِزي، جامعة الملك عبد العزيز
 .م6011 جدة،د العزيز، ماجستير، خصائص الخصوبة في جدة، الطالبة سعيدة الرفاعي،  جامعة الملك عب .1
  . م6011 ماجستير، الوسائط الكارتوجرافية لرياض األطفال في جده، الطالبة سهام السلمي، جامعة الملك عبد العزيز، .2
، الطالبوة: واالستشوعار مون بعود داكتوراه، اسوتقراء وتحليول النموو العمرانو  لمدينوة أبهوا بتطبيو  نظوم المعلوموات الجغرافيوة .9

  م.6016  نوقشت ،بأبها عة الملك خالدسلم  الغراب ، جام
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دراسوة اكارتوجرافيوة، الطالبوة: هنود المحيميول، جامعوة األميورة نوورة بنوت عبود  -خرائط وأدلة السياحة السوعودية  داكتوراه، .2
 .م6011 ،بالرياض الرحمن

 .م6010ك خالد، فاطمة الشهر ، جامعة الملالطالبة دراسة اكارتوجرافية،  -سعودية الب التعليمياألطلس  :ماجستير .0
ماجستير، أطلس األمراض المتوطنة بمنطقة جيزان، دراسة جغرافية اكارتوجرافية، الطالبة: جواهر البشر ، جامعة الملوك  .10

   م.6000 ،بأبها خالد
ماجستير، الخدمات الصحية ف  عسير، دراسة بتطبي  نظم المعلوموات الجغرافيوة، الطالبوة: حليموة عسوير ، جامعوة الملوك  .11

 .م6002 ،هابأب خالد

 الرسائل العلمية الت  شارك ف  تحكيمها :
نوة دمنهوور ، دراسوة فوي جغرافيوة ، الباحوم أشورف محمود، مديم6012، رسالة ماجستير، اكلية ا دا  جامعة االسوكندرية .1

 ، بأشراف أد. فريد فتحي.بتطبي  نظم المعلومات الجغرافية المدن

م، الباحم عطية سليم، الجغرافيوا السياسوية 6012، جامعة قناة السويس، رسالة ماجستير، اكلية االدا  والعلوم االنسانية .6

 للحوض الشرقي للبحر المتوسط، بإشراف أد فتحي مصلحي، وأد محمد رشاد.

م بإشوراف أد فتحوي مصويلح  بعنووان: خريطوة 6012الداكتور محمود فورج   -اكلية االدا  جامعة المنوفية -رسالة داكتوراة .2

 العربية دراسة في الجغرافيا الصحية.الوفيات في جمهورية مصر 

م، بإشوراف أد أحمود عبود السوالم بعنووان: 6012الباحوم محمود السويد،   -اكليوة االدا  جامعوة المنوفيوة -رسالة ماجسوتير  .1

 التخلص من النفايات المنزلية دراسة بتطبي  نظم المعلومات الجغرافية.

بإشوراف أد فتحوي مصويلح : تغيور الكثافوة  ،م6011 ،جامعوة المنوفيوةاكلية االدا  رسالة الداكتوراة للداكتورة أمان  اإلمام  .1

 دراسة تطبيقية باستخدام نظم المعلومات الجغرافية. -السكانية وانعكاساتها عل  التنمية الحضرية في حواور اقليم الدلتا

بإشراف أد فتحي مصويلح   ،م6011اكلية االدا  جامعة المنوفية  ،رسالة الداكتوراة للداكتور عبد الحميد محمد عبد الحميد .2

 بعنوان: عشوائيات استخدام اسطح األبنية المنطقة المراكزية بالقاهرة..

، الطالوب: محمود األخيور قرن ربعال في الريفية  الحضرية الهوامش إل  القاهرة محافظة من السكانية ماجستير، الهجرات .9

 م.6011 لطفي زاكي، اكلية االدا  جامعة المنوفية، إشراف أ.د فتحي مصيلحي،

   م.6011، إشراف أد صالا عبد الجابر عيس ، ..: الداكتورليبيا، الهوامش الحضرية لمدينة طرابلس،   داكتوراه، .2

ماجستير: الخدمات الترويحية داخل مرااكز التسوق المغلقة في مدينة جده وأثرها عل  السياحة والترويح، الطالبة رحموة  .0

 هـ.1121المالكي، جامعة الملك عبد العزيز 

ماجستير، استخدام نظم المعلوموات الجغرافيوة لدراسوة التوسوع العمرانوي لمدينوة المزاحميوة، الطالوب عبود ي القحطواني،  .10

 هـ.1121جامعة الملك عبد العزيز 

، الطالبوة: نهوي باسوتخدام نظوم المعلوموات الجغرافيوة ةالحضوري المشوكالتمشوكالت مدينوة قليوو ، دراسوة فوي  ،ماجستير .11

 .م6012اكلية ا دا  جامعة بنها،   اف  د. محمد صبري، و د. رمزي راشد، إشر ،ذاكي عشماوي

: عبوود الووداكتور، الغطوواء النبوواتي الطبيعووي والمووزرو  فووي منطقووة القوورة بوووللي بليبيوواداكتوووراه، أثوور التوسووع العمرانووي علوو   .16

 م6012ا، اكلية ا دا  جامعة بنهالرازق رجب الحاتمي، إشراف أ.د صابر الدسوقي ، و د. محمد صبري، 

 هـ.1121فالتة، جامعة الملك عبد العزيز   نجالء ط:مكة المكرمة، ب: توزيع مدارس البنات ومكاتب االشراف ماجستير .12

محموود  الوداكتورداكتوراه، أطلس المووارد البيئيوة والتنميوة بمحافظوة جنوو  سويناء باسوتخدام نظوم المعلوموات الجغرافيوة.  .11

 م. 6016مارس ،أ.د فتح  مصيلحي إشراففوز  فرج. اكلية ا دا  جامعة المنوفية. 

محمود فتحوي محمود،  الداكتورداكتوراه، نهر النيل وأثره عل  البيئة الحضرية بمدينة ألمنيا، دراسة في جغرافية العمران،  .11

   م.6011أ د : فتحي محمد مصيلح ،   إشراف ية ا دا  جامعة المنوفية، اكل

سوويد محموود سوويد، اكليووة االدا  جامعووة  الووداكتوردراسووة فوو  الجغرافيووا االجتماعيووة،  -داكتوووراه، الفجوووة النوعيووة فوو  مصوور .12

   م.6010أ د : فتحي محمد مصيلح ،  إشراف المنوفية، 

 هـ.1121 جامعة الملك خالد، ماجستير، استخدامات األراو  ف  مدينة صامطة، الطالبة: مريم محمد هاد  مباراك ، .19

 هـ.1121اجستير، مدينة خميس مشيط، دراسة ف  جغرافية المدن، الطالبة ريم الهاجري، جامعة الملك خالد، م .12

 ،الطالبوة هويودا العطواسلتنميوة اإلقليميوة، لماجستير، استراتيجية مرااكز النمو بمنطقة جيزان ودورها فو  البعود المكواني  .10

 هـ.1160جامعة الملك خالد، 

 هـ. 1160، الطالبة من  الحجيل ، جامعة الملك عبد العزيز،  والخريطة الذهنية لمدينة جدة ماجستير، اإلدراك المكان  .60

 هـ. 1169 ،جامعة الملك عبد العزيز -ا دا الخرائط السياحية لمدينة جدة، الطالبة: سامية الرفادة، اكلية ماجستير،  .61
 

 هاــــــــــتحكيمالبحوث والمشروعات البحثية الت  شارك ف  
ات ، عوون مسووتويم6016 -6000 -للمجلووة العربيووة لوونظم المعلومووات الجغرافيووة بحوووث نشوورلفوو  التحكوويم لشووارك  .1

   .، وغيرهابالصور الجوية ياألرو الغطاءتصنيف و، بتطبي  االستشعار عن بعد سيولللالمخاطر البيئية 

 هـ. 1120ملك عبد العزيز لمجلة اكلية ا دا  جامعة الفي األطالس اإللكترونية ث وبحشارك ف  التحكيم للنشر  .6
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صل  ي "طري  هجرة الرسول عل  التاريخية األميال الحجرية عالمات تحديد ورفع في : بحوثشارك ف  التحكيم  .2

 هـ.1122مجلة جامعة الملك خالد  وغيرها ،برخي المدينة التحسين العمراني لبيئة التسوق في في و، "عليه وسلم

، ، تصنيف البيانوات المكانيوةالخرائط الطبوغرافية وترقيم لسياحة ، تحديم في: خرائط اشارك في تحكيم مشاريع  .1

 هـ.6011لعمادة البحم العلمي بجامعة الملك عبد العزيز .. وغيرها، انات التاريخيةياعد البوق

 يوتالكووجامعوة الملك عبود العزيوز جامعة والملك خالد  ةجامعلثا والتحكيم للترقية لدرجة استاذ مساعد واستاذ بح .1

 .م6012-2013والموصل والخرطوم  وجامعة المستنصرية
 

 -:والرحالت العلمية حضرهاالم تمرات التي الندوات و
: أزمة العلوم االنسانية في ظل عوالم م6012نوفمبر  2 - 2 الدولي األول –لم تمر العلمي الخامس لكلية ا دا  جامعة المنوفيةا .1

 "سنوات "دراسة نقدية تحليلية 0ال   1ة للطفل من ببحم: الوسائل الكارتوجرافي , شاراكتمتغير
 م.6012االسكندرية،  جاكلية االدا   -ندوة الجغرافيا واالتجاهات الحديثة، الوطن العربي مفترق طرق، قسم الجغرافيا .6
شووارك ببحووم عوون  م.6012مووارس  61-66الموو تمر الوودولي الثووامن للبيئووة والتنميووة فووي الوووطن العربووي، جامعووة اسوويوط ،  .2

 .التفاعلي يناير من خالل أطلس اكارتوجرام بيتر تايلور 61تو  العالقة بين القاهرة وعواصم العالم إبان ثورة مس
 60-69، االثنوين الم تمر الجغرافي الودولي األول: حوول اتجاهوات التنميوة المسوتدامة فوي الووطن العربوي وآفواق المسوتقبل .1

 المدراكة لمشروعات التنمية في مصر. شارك ببحم عن الخريطةم، جامعة حلوان, 6011ابريل 
نوووفمبر  2-1جامعووة المنوفيووة، "هويووة مصوور: المنطلوو  نحووو التنميووة المسووتدامة"،   -الموو تمر العلمووي الرابووع لكليووة االدا  .1

 .عن الصورة الذهنية لطال  الجامعة بالوجهين القبلي والبحري م. شارك ببحم6011
 م.6011سبتمبر  9-2 دا  جامعة االسكندرية بالشاطبي، الم تمر الخامس عشر لقسم الجغرافيا بكلية ا .2
 .م 6012أبريل ،  1 – 1المدينة المنورة  –جامعة طيبة  – الجغرافيا والتغيرات العالمية المعاصرةندوة  .9
 .م6016نظم المعلومات الجغرافية التاريخية، جامعة أم القر ، جدة،  ورشة عمل في .2
 .م6011لمملكة العربية السعودية، جامعة جازان، الندوة العاشرة ألقسام الجغرافيا با .0
 م.6010اللقاء السنو  لجمعية الصداقة المصرية األمريكية، القاهرة،  .10
 م.6010و -م6001قسم الجغرافيا بجامعة اإلسكندرية بين عامي  -الندوة السنوية لالتجاهات الحديثة في الجغرافيا .11
 هـ.1161وم السياحة والفندقة، شارك ببحم عن خرائط السياحة، أبها، ندوة السياحة والعولمة، اكلية األمير سلطان لعل .16
 هـ.1166أبها  -جامعة الملك خالد -ندوة التعليم ف  عهد خادم الحرمين الشريفين .12
 هـ. 1161أبها ، مارس  -جامعة الملك خالد -ندوة اإلعالم والسياحة الداخلية .11
 م.6000واشنطن مايو   - ASPRSالستشعار عن بعد اللقاء السنو  للجمعية األمريكية للتصوير الجو  وا .11
 م.6000واشنطن, يناير  -ورشة عمل الخريطة الرقمية الفيدرالية للواليات المتحدة .12
م، 6000سووان ديجووو, يونيووو  -معهوود بحوووث البيئووة  GISالموو تمر الوودول  السوونو  العشوورون لوونظم المعلومووات الجغرافيووة  .19

 .Arc Voyagerتعامل مع الخرائط التفاعلية ببرنامج شارك ف  ور  عمل تدريب االطفال عل  ال
 م.1000فواكس وود، نوفمبر   -بشمال شرق الواليات المتحدة Arc infoالم تمر الرابع عشر لمستخدم  آرك إنفو  .12
 م.6000بطسبرج, إبريل  -AAGالم تمر السنو  للجمعية الجغرافية األمريكية  .10
 م.6000إبريل  -ول  بواشنطن، شارك ببحم التحضر ف  دلتا النيلندوة العالقات الحضرية الريفية، البنك الد .60
 م.6000, مارس  UCLAلوس أنجلوس  -بجامعة اكاليفورنيا -ورشة عمل التخطيط الحضر  للمدن العمالقة .61
 م.6000ورشة عمل سياسات التمويل الدول  للدول النامية صندوق النقد الدول ، واشنطن, مارس  .66
 م.1002ديسمبر  -جمعية المصرية لنظم المعلومات وتكنولوجيا الحاسبات, القاهرة الم تمر العلم  السادس لل .62
 م.1002م تمر تسوي  الخدمات الجامعية المجلس األعل  للجامعات بالقاهرة مارس  .61
 م, لجنة اإلعداد، جامعة المنوفية، شارك ف  معرض خرائط التنمية.1002الم تمر القوم  الثالم للمرأة,مارس  .61
م، شارك ببحم عن دور الخريطوة فوي 1009بيئ  الثامن لجامعة المنوفية, ِعقد الطفل المصر , القاهرة ديسمبر الم تمر ال .62

 تنمية األمن المعرفي للشبا  الجامعي في مصر في الدلتا والصعيد.
 -ة الريفيوةشارك في حلقات النقا  بكل من جامعة المنوفيوة و ديووان عوام محافظوة المنوفيوة ولجنوة المورأة ووزارة التنميو .69

والجمعيات األهلية "لرعاية الطفولة والفتيات القاصرات" وور  عمل وم تمرات علمية بجامعوة المنوفيوة فو  مووووعات 
 م.1000إل   1001 منالتنمية الريفية والبيئة 

 .  م6012-6011، والقاءات العلمية م1000م ال  1001من الم تمر السنو  لقسم الجغرافيا، واألنشطة العلمية شارك ف   .62
 م.6011م ال  6000اللقاءات العلمية لقسم الجغرافية بجامعة الملك خالد في الفترة من  .60
م. شارك ببحم تصميم وتنفيوذ رمووز 1002الم تمر العلم  الرابع للجمعية المصرية لنظم المعلومات والحاسبات, القاهرة,  .20

 التمثيل البياني للخريطة بالحاسب الشخصي.
 م.1001الدوحة  -قطر -لمعلومات الجغرافية بالشرق األوسطالم تمر األول لنظم ا .21
وآخور الورحالت رحلوة للبحور االحمور  المنوفيةجامعة اكل الرحالت العلمية طوال فترة العمل في قسم الجغرافيا بكلية االدا  ب .26

   .م6012م، ورحلة لجنو  سيناء 6011حت  واد  الجمال 
 كلية االدا  بجامعة الملك عبد العزيز.بالجغرافيا اكل الرحالت العلمية طوال فترة العمل في قسم  .22
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 -عضوية الجمعيات العلمية:
 الجمعية الجغرافية المصرية. عضو *

   الجمعية المصرية لنظم المعلومات وتكنولوجيا الحاسبات.* عضو 
  جمعية أصدقاء مكتبة اإلسكندرية.* عضو 

 )محكم( بالمجلة العربية لنظم المعلومات الجغرافية. الهيئة االستشاريةعضو الجمعية الجغرافية السعودية. * 
 .AAG* عضو الجمعية الجغرافية األمريكية 

 NCGE بأمريكوواالهيئووة الوطنيووة لتعلوويم الجغرافيووا ، وNACISجمعيووة أمريكووا الشوومالية للمعلومووات الكارتوجرافيووة ية * عضووو
 .سنوات" 2"متوقفة من  URISAالريفية جمعية نظم المعلومات الحضرية ، وAPAجمعية المخططين األمريكية و

 :الحاصل عليهاشهادات التقدير  
األنشوطة بكول الجامعوات ووأعموال اللجوان ووظيفيوة عتيادية أاكاديمية إعمال عن أ تكريمعل  عدة شهادات  تحصل .1

 حت  الوقت الحالي.طيلة مسيرتي العملية بها  تالت  عملواألهلية الرسمية والجهات 
ون، ووزيوورة الخارجيووة م  مووادلين أولبرايووت، إلتمووام برنووامج ـــووـيم بوول اكلينتـــووـلوورئيس األمريكشووهادة تقوودير موون: ا .6

 م.H H Humphrey" 6000 " ومصراألمريكية  الواليات المتحدةبين الثقافي والعلمي لتبادل ا
ألعموووال االمشووواراكة فووو  االشوووراف علووو   بمناسووبة اليمنيوووةالعربيوووة الجمهوريوووة وزارة األشوووغال بمووون تكووريم  در  .2

 .م1022، الحضريةتنفيذ الطرق الجبلية المساحية ل
مشواراكت  فوي الودفا  الشوعبي عنمدينوة االسوماعيلية فوي حور   إبانشهادة تقدير من رئيس الوزراء ممدوا سالم  .1

   م.1092التحرير والكرامة السادس من ااكتوبر 

لِف  التي دارية واالعمال اإل خدمة المجتمعالثقافية ونشطة األ  :والنشاط هاب تاكي
  م.6012-6011المرشد األاكاديمي لقسم الجغرافيا 
 م6012 -6011 رئيس وحدة االرشاد االاكاديمي بكلية االدا  جامعة المنوفية. 
 وعضو مجلس ادارة م6012-6011اكلية االدا  جامعة المنوفية   -نائب رئيس مراكز البحوث الجغرافية والكارتوجرافية ،

 م.6019 -6012المراكز 
 م.6019-6012، 6011-6011ول الفرقة الثانية رئيس اكنتر 
  م6012 -6011 الجودةوحدة معيار خدمة البيئة والمجتمع بمسئول و ،لجنة المكتباتعضو. 
 ل السويس الجديدة في المنطقة االزهرية اوقن ،جزيرتي تيران وصنافيرمجابهة االرها ، و شارك في محاورات عن

 خدمة المجتمع وتنمية البيئة التابع لنائب رئيس جامعة المنوفية.بشبين الكوم، وبرنامج الموسم الثقافي ل
 بعنوان االنسان المنوفي وتنمية الموارد  باستاد شبين الكومبمناسبة افتتاا معرض الكتا   تينشارك بالقاء محاور ،

 .م6012 -6011ومشرو  قنال السويس الجديدة في 
  ية مثل برنامجبرنامج تلفزيونعدة شارك في IT Show  عن تطبيقات الجيوماتيكس في تحسين الخريطة المدراكة لغرض

في قناة النيل الثقافية، وفي قناة التعليم العالي في برنامج من مصر عن البعثات والمنح، وعن الدبلومات المهنية في 
وعن مشرو  لقاءات عل  قناة الدلتا في برنامج صباا المحروسة عن التنمية الريفية  9م، و6012التعليم المفتوا 

 .المليون فدان وعن قنال السويس وغيرها 
  مرسي مطروا.ورحلة   م6011شارك فري  الرحلة العلمية بصراوة بانتهاء المشرو  ابريل 
   م.6011ابريل  9شارك في ندوة تثقيفية عن مكافحة االرها  بالكلية. بتاري 
  م.6011مارس  61بتاري  شارك في حفل تأبين المغفور له أد صفي الدين أبو العز بالكلية 
  م.6011مارس  12شارك في حفل افتتاا مكتبة القسم وتكريم الطال  المتميزين 
   وعن م6011يناير  21شارك بالقاء محاورة بمناسبة افتتاا معرض الكتا  بالقاهرة بعنوان موسوعة سيناء بتاري ،

 .م6012قصة تأميم القنال في دورة المعرض 
  م 6011نوفمبر  2نهور العامة بعنوان نحوحضارة مصرية جديدة.  شارك في ندوة بمكتبة دم 
  62، لقاهرةالت  أقامتها الجمعية المصرية للحفاظ عل  التراث، ا لحفاظ عل  التراث الوطنيامبادرة المشاراكة في ندوة 

 م.6011مارس 
  ا ن. وحت  م6011من  المصرية لشرطةالمعنو  لدعم للفنية أعمال عدة  (إنتاج)المشاراكة في 
  فياألهلية الجمعيات جهود اعمال فنية لدعم  (انتاج)المشاراكة في. 
  ال   10شارك في االشراف عل  الرحلة العلمية للبحر االحمر لطال  الفرقة الرابعة والثالثة الشعبة العامة في الفترة من

 م.6011ابريل  12
  جماعوة الخوريجين المصوريين مصرية االمريكية وف  انشطة جمعية الصداقة الم، 6016 -6000خالل الفترة المشاراكة

 من الجامعات االمريكية بالقاهرة والمراكز الثقافي االمريكي باالسكندرية. 
  م.6000 -6002المشاراكة ف  بعض أنشطة لجان اصدقاء مكتبة االسكندرية 
  هـ.1120 -1162المشاراكة ف  بعض االنشطة الثقافية وأنشطة الناد  األدب  بأبها وجازان 
 هـ.1161  -1162 خميس مشيطمدينة مدارس المناهل األهلية بل المشاراكة ف  المواسم الثقافية 
  م.6000 ، مدينة نيوبروزفيكبجامعة رتجرزالدوليين المشاراكة ف  النشاط الثقاف  لناد  أسر هيئة التدريس 
  م.1000سبتمبر  -أمريكا –المشاراكة ف  الموسم الثقاف  الصيف  لمدينة بولدر بكولورادو 
   مكتب نائب رئيس " جامعة المنوفيةباالشتراك بين تحسين البيئة وتوعية الرائدات الريفيات، مشروعات المشاراكة ف

 م.1000 -1009 المنوفية، محافظةديوان عام و البيئة وخدمة المجتمع"الجامعة لشئون 
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  جهوواز بنوواء االشووتراك بووين: فيووة، فوو  مشوورو  شووروق للتنميووة الريفيووة بالمنواكمنسوو  ومشوورف علوو  التنفيووذ المشوواراكة
 م.1000 و 1002 وجامعة المنوفية، الفترة بين ،والمراكز القوم  للبحوث ،وتنمية القرية

 التصوميمات  عوووو ،تسوكين أقسوام الكليوةولتجهيزات الكليوة،  ةوالمناقص ترسية عطاءات المزايدة المشاراكة ف  لجان
الخارجيوة بمودخل سواحة لالتصوميم الخوارجي لية االدا  بالمجمع النظوري، ولمبن  الجديد لكلللمدرجات والقاعات باالداخلية 
 .  الكافتيريا ، وووع تصاميم تصنيع األثاث الثابت ببند اإلنشاءات - داخليةالساحة الو ،والمسرا المفتوا ،الكلية

  ،الطوال  وريوادة األنشوطة مثول لجنوة المختبورات، وشوئون وأعمال اللجان ف  اكلية االدا  بجامعة المنوفية مجالس القسم
 م.6011، ومجالس القسم والكلية 1000 -1002الطالبية وأعمال اإلمتحانات والم تمرات بالقسم والكلية 

  م.1000 –م 1001شارك في أنشطة ثقافية اعالمية في الوسائل المقروءة والمرئية والمسموعة    
   بميووام  باألسووكندرية، والنوواد   يووة للنقوول البحوور لألاكاديميووة العرب المجتمعيووةالبوورامج بعووض أنشووطة المشوواراكة فوو

   م. 1000 -1002باإلسكندرية  مخيم الشبا  بأب  قيرو األوليمب  ببا  شرق باإلسكندرية، 
   لجاليووة المصوورية بدولووة قطوور، والنشوواط الثقوواف  واإلعالموو  عبوور مجموعووة الشوورق االجتماعيووة لجهووود الالمشوواراكة فوو

 م.1001 -1029القطرية وواكالة دلة لإلعالن 

 الدورات تدريبية التي حضرها: 
 ومعهد االقحلاد فى  ولدر  كولورادو  قطروالقاهرة و  اإلسكندرية والبريطا م  دورات اللغة اإل جلي ية  المرك  الثقافى األمريكى

 مد1713اللغة الفر سية  المرك  الثقافم الفر سم ومعهد  يجيــه  اإلسكندرية مد و2003م و1771 ين 
 م 1717  وصرر ر  الدو ررة م1717وزايررس م  نيجيريررا  1712وهنررج للحلرروير الجررو    م1711 شررركة كيررر   مسررا ة دورات  

.وراسركوم  و  ومعهد البيوث  اإلسكندرية  لجغرافية  مرك  دعم ات اذ القرارم    و ظم المعلومات ا1774وسوكيشا  االسكندرية 
 مد2000معلومات واالسحشعار واالتلال الجماهيري  جامعة رتجرز م  القاهرة   و ظم ال1776 -م1773والجي ة لأل ظمة 

 جامعرة وتنميرة قردرات االسراتوة واالسراتوة المسراعدين   دورات الجودة واالعحماد  وتنمية مهرارات هيةرة الحردريس  وإعرداد المعلرم 
 مد2014م  2005  -2004م  1775المنوفية  

 الحعلرريم االلكحرو ررى وإدارة  ظررام الحعلرريم  دورات   دورة تقيرريم االيحبررارات والحلرريي  ا لررىBlack Board    و)دورة إدارة
 EMMESودورة  للحعلرريم الررداعم  CENTRAودورة ودورة ادارة الوقررج  د هررـ1433-1427 األزمرراتب  جامعررة الملرر  يالررد

 دهـ1434هـ للحعليم عن  عد  جامعة المل  عبد الع ي 1434

 م:2601 –م 6011 المنوفيةالمقررات الت  قام بتدريسها ف  جامعة 
 و ر امج الدراسات العليا: والحر ية والحعليم المفحوح  ر امج البكالوريوس كلية االداب

 لوص جغرافية   يرائط الطقس والمناخ   ظم المعلومات الجغرافية  ا حاج ال رائط واالطالس  المسا ة المسحوية
ك الى  ظم المعلومات مدي  طرق تقنية فم رسم ال رائط  ويالحأهيك الحر  -جغرافية .وراسيا   اللغة اال جلي ية

مشروع تطبيقم  نظم   وموضوع ياص تيليك ال رائط الرقميةد و  تيديث ال رائطد الجغرافيةد ا حاج االطالسد   
 دالمعلومات الجغرافية

 :م6012 -1160 والقاهرة وقناة السويس السادات وأسيوط وسوهاجالمقررات الت  قام بتدريسها ف  جامعة 
 

 مسا ة تاكيومحرية  د3  ناء  ماذج  د2 قواعد  يا ات د1
  ظم معلومات جغرافية د6 مسا ة جيوديسية  د5 يرائط توزيعات  د4

 :6012-611 المقررات الت  قام بتدريسها في جامعة الملك عبد العزيز بقسم الجغرافيا ونظم المعلومات الجغرافية
 ءة وتحليل الخرائطقرا .2 تصميم وانتاج الخرائط .6 خرائط األغراض الخاصة .1
 اإلحصاء المكاني .2 الخرائط الموووعية الرقمية .1 أسس علم الخرائط .1
  Cartographic Visualization .0 خرائط الطقس والمناخ .2 نظم معلومات جغرافية  6تدريب عملي  .9

 :6011-6011و م1000 – 1002 األزهرو، االسكندريةوالمنوفية،  اتجامعالمقررات الت  قام بتدريسها ف  
 

 مدخل، نظم المعلومات الجغرافية )ادا ( -12 خرائط توزيعات  )آدا ( -9 (تربيةمباد ء الخرائط والمساحة )آدا  و  -1
 مدخل, االستشعار عن بعد )آدا ( -11 األساليب الفنية بالحاسب االل  )آدا ( -2 المساحة الطبوغرافية والمائية )آدا ( -6
 جغرافية مصر )آدا ( -11 (اسكندريةآدا  الحاسب االل  والجغرافيا ) -0 التحليل الكارتوجراف  )آدا ( -2
 جغرافية السكان )ادا ( -12 (تربية وجغرافية العمران، حضر وريف )آدا   -10 األطالس )آدا ( -1
 الخرائط الكنتورية )آدا ( -19 (دراسات علياالدراسة الميدانية ) -11 تصميم وانتاج الخرائط )آدا ( -1
 (  شبين -االزهرمدخل ال  الحاسب االلي ) -12 ال رائط الطبوغرافية )آدابب -12 خرائط الجيولوجية )آدا (ال -2
 خرائط الطقس والمناخ -61 نصوص جغرافية باالنجليزية -60 جغرافية أوراسيا -10

 :م6011-6000 دا التربية، وا ت اكليب، بقسم الجغرافيا جامعة الملك خالدف  المقررات الت  قام بتدريسها 
 

 . أصول البحم الجغرافي12 . الجغرافيا السياسية10 . تصميم وقراءة الخرائط1
 . مبادئ الجغرافيا العامة10 . الجغرافيا البشرية 11 . مبادئ علم الخرائط6
 . جغرافية الخدمات60 . الجغرافيا االجتماعية16 . الخرائط وتحليلها2
 . جغرافية المملكة العربية السعودية.61 هات الحديثة  في الجغرافيا. االتجا12 . خرائط التوزيعات1

 . الجغرافيا التطبيقية66 . الجغرافيا اإلقليمية 11 . الخرائط الكنتورية والطبوغرافية2
 . األساليب الكمية في الجغرافيا62 . التراث الجغرافي اإلسالمي11 . جغرافية العمران9
 . الجغرافيا الطبية61 . نصوص جغرافية باالنجليزية12 . أسس التخطيط اإلقليمي2
 . جغرافية البيئة )الجوانب البشرية(.62 . جغرافية األمريكتين19 . جغرافية السكان0

   
======= 


