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C.V.U 

 السيرة الذاتيه

 (ترفق السيرة الذاتية لجميع أعضاء الفريق اإلداري والتنفيذي للمشروع)

 أوال: بيانات عامة

   فتحي محمد مصيلحي خطاب. االسم:

 أستاذ الجغرافيا ( جغرافية المدن والتخطيط اإلقليمي) .الوظيفة الحالية: 

 .م 1951فبراير   8:  تاريخ الميالد

 .) عمارات جامعة عين شمس بالدمرداش  3منزل:(   -الوايلي  –القاهرة  -ج.م.ع  العنوان:

 002048224857714:  رقم التليفون

 : ................................................................... رقم الموبايل

 fathy – moselhy @ hotmail.com : البريد االليكتروني

 

 

 ة: ثانيا: المؤهالت العلمي

 الجامعة / الكلية سنة الحصول على الدرجة الدرجة العلمية

 اآلداب/ القاهرة  م1980/  4/  17 الدكتوراه  -1

 اآلداب/ عين شمس م28/3/1977 الماجستير -2
 

 القاهرة / اآلداب م1973دور مايو  / الليسانس سالبكالوريو -3
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 خارجي) :ثالثا" : التدرج الوظيفي األكاديمي (الداخلي وال

 اسم المؤسسة سنة االلتحاق بها الوظيفة

 كلية البنات جامعة عين شمس .م 1974/  11/4 معيد

 كلية البنات جامعة عين شمس م1977/ 5/  14 مدرس مساعد

 13/10حتىم 30/6/1980 مدرس

 .م 1981/

 كلية البنات جامعة عين شمس

 11/11حتى 1401/ 3/11 أستاذ مساعد

 هـ. 1405/

 لبنات بالدمامبكلية ا

حتى  م13/10/1987 أستاذ مساعد
 م20/10/1991

 

 كلية اآلداب جامعة المنوفية

 كلية اآلداب ـ جامعة المنوفية م20/10/1991 أستاذ

 كلية اآلداب ـ جامعة المنوفية حتى اآلنم  1990/ 10/11 رئيس قسم الجغرافيا

حتى م 22/9/1990 وكيل كلية اآلداب

 م 31/10/1993

لمنوفية لشئون التعليم جامعة ا

 والطالب

 كلية اآلداب ـ جامعة المنوفية م1/11/1999حتى م 1/11/1993 عميد كلية اآلداب

 كلية اآلداب ـ جامعة المنوفية سابقاالمشرف العام على مركز الدراسات 
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 االستراتيجية وٕاعداد القادة

رئيس مجلس إدارة مركز البحوث 

 الجغرافية والكارتوجرافية

 السادات حاليا. مدينة

 
 جامعة المنوفية

 -رابعا": الدورات التدريبية فى مجال نظم إدارة الجودة: 

 .....................................................................................................
.................................................................................................... 

 -خامسا": األنشطة المختلفة فى مجال نظم إدارة الجودة: 

وتكلـيفهم بالمهـام المطلوبـة مـنهم  QAAPورشة عمل لرؤساء االقسام  إلعالمهم بمشـروع ال  حضور .1
فـى انجــاز توصـيف البرنــامج الخـاص بكــل قســم وكـذلك دعمهــم المغـذى للمشــروع وانتشـاره بــين أعضــاء 

 .م  18/1/2006هيئة التدريس بالقسم بتاريخ 
حضــور ورشــة عمــل بعنــوان ملــىء النمــاذج الخاصــة بالتوصــيف لكــل مــن المقــررات الدراســية والبرنــامج  .2

 . م 24/1/2006األكاديمى بتاريخ 
حضور ورشة عمل ألعضاء هيئة التدريس بأقسام ( الصحافة , المكتبات , الجغرافيـا ) بهـدف تـوعيتهم  .3

 . م28/2/2006شروع بتاريخ بأهداف الم
حضـــور ورشـــة عمـــل ألعضـــاء هيئـــة التـــدريس بأقســـام اللغـــات لزيـــادة توعيـــة اعضـــاء هيئـــة التـــدريس  .4

 . م18/2/2006بالمشروع  وأهدافه ومتطلباته بتاريخ 
 .م 20/4/2008بتاريخ  حضور ورشة عمل بعنوان " اإلطار العام لالمتحانات " .5
 . م 4/5/2008م لالمتحانات " بتاريخ حضور ورشة عمل بعنوان " اإلطار العا .6
 .  م 4/5/2008حضور ورشة عمل ألعضاء هيئة التدريس بعنوان  " أساليب التدريس " بتاريخ  .7
 .م 11/5/2008حضور ورشة عمل بعنوان " اإلطار العام لالمتحانات " بتاريخ  .8
 .م 18/5/2008حضور ورشة عمل بعنوان " اإلطار العام لالمتحانات " بتاريخ  .9

 .م  23/10/2008ور ورشة عمل بعنوان " اإلعالم االمريكى من منظور مصرى " بتاريخ حض .10
م  8/3/2009حضــور ورشــة عمــل بعنــوان "تجليــات األشــكال االدبيــة فــى الســينماء واإلعــالم األمريكــى " بتــاريخ  .11

 لألساتذة والطالب .

ــا .12  م 18/5/2009ريخ حضــور ورشــة عمــل بعنــوان " ملــىء نمــوذج توصــيف المقــرر وتقريــر المقــرر " بت
 لألقسام العلمية .
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محلياً: ..................................................................................................... 
.................................................................................................... 

 -ن وجد): إقليميا (إ

 .....................................................................................................
.................................................................................................... 

 -عالمياً (إن وجد): 

....................... ..............................................................................
.................................................................................................... 

 سادسا" : األنشطة المختلفة االخري التي تتعلق بالعملية التعليمية وخدمة المجتمع
: ⅚Ⅻℌ⅔₨⅗₌Ⅵ ₤⅜ℑⅥⅯ₌Ⅵ ℎ₊₌Ⅶ₰⅗₌ : ₍€⅗₍₫ 

  م1989حائز على جائزة الدولة التشجيعية في العلوم االجتماعية لعام . 
  م  1991حائز على نوط االمتياز من الطبقة األولى في. 
  ، لعامة الهيئة ا م 1992ورد إسمه في الموسوعة القومية للشخصيات المصرية البارزة ، الجزء األول ، الطبعة الثانية

 . 791لالستعالمات ، جمهورية مصر العربية ، ص 
  محكم ومسمي المرشحين لجائزة كلج العالمية للعلوم االنسانية واالجتماعية المعادلة لجائزة نوبل والتي تقوم عليها مكتبة

 الكونجرس األمريكية .
: ₠₨⅔⅗₌Ⅵ ₩Ⅶℂ₢⅗₌ ⅞⅛ Ⅺ⅜⅘K⅗₌ ₭₍₨⅟ⅱ₌ : ₍K₡₌ℋ 

: ₠₨⅔⅗₌ 

. م1984لمعاصرة ـ دار اإلصالح بالدمام ، ـ الجغرافيا البشرية ا1  

. م1984ـ شخصية المدينة السعودية ـ دار اإلصالح بالدمام ، 2  

ـ حركة المدينة التوازنية والنمو خلف الحواجز الطبوغرافية ـ نظرية مقترحة وتطبيقات ، مجموعة شركات الطوبجى 3
.م 1985للطباعة والنشر ،   

م )  2000ق. م إلى  4000هرة الكبرى ( الجزء األول ) تجربة التعمير المصرية من ـ تطور العاصمة المصرية والقا4
م . 2006، الطبعة الثالثة   

. 2004ـ الجغرافيا البشرية بين نظرية المعرفة وعلم المنهج الجغرافي ، دار الماجد للنشر والتوزيع،  الطبعة الخامسة 5  

 1991ل ( بين مشاكل التنمية الشاملة وتخطيط القرية المصرية ) ، ، الجزء األو  21ـ المعمور المصري في مطلع ق 6
 م .
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م.2006ـ بحوث في جغرافية مصر، دار الماجد للنشر والتوزيع،الطبعة الخامسة، 7  

ـ خريطة القوى السياسية وتخطيط األمن القومي في الشرق األوسط والمنطقة العربية ، دار الماجد للنشر والتوزيع ، 8
.م 2001لثة ، الطبعة الثا  

. م 2006ـ مناهج البحث الجغرافي ، دار الماجد للنشر والتوزيع ، الطبعة الرابعة 9  

الجزء الثالث( معمور الصحارى المصرية والخروج الصحراوي ) ، دار الماجد  21ـ المعمور المصري في مطلع ق 10
.م 2001للنشر والتوزيع ، الطبعة الثانية   

م.1994بيئة الفيضية والصحراوية ، الوضع الراهن والمستقبل ، دار الماجد للنشر والتوزيع ،ـ القرية المصرية في ال11  

م . 1995ـ تخطيط المدينة العربية ، دار الماجد للنشر والتوزيع،  12  

م  1994ـ محافظة المنوفية بين الماضي والحاضر والمستقبل ، الكتاب التذكاري بمناسبة العيد القومي للمحافظة ، 13
. 

ـ تجربة التعمير المصرية من خالل األطلس التاريخي للوجه البحري عند عمر طوسون، مطبعة رواي 14
م ( باالشتراك ) . 1996باإلسكندرية،القاهرة ،   

ـ المرأة الريفية في مصر بين تحديات الواقع وصناعة المستقبل ، الكتاب التذكاري بمناسبة المؤتمر القومي الثالث 15
. م1998فظة المنوفية ، مطابع مجلس الدفاع الوطني ، للمرأة ، محا  

م 1999حالة مدينة السادات ، المجلس القومي للسكان ، –أسباب عزوف الشباب عن الهجرة للمجتمعات الجديدة -16
 . 

ثة ، الطبعة الثالم 1999ـ دراسات في الجغرافيا االجتماعية مع التطبيق على مصر، دار الماجد للنشر والتوزيع،  ، 17
م . 2006  

ـ تطور العاصمة المصرية والقاهرة الكبرى ، الجزء الثاني ( اإلنسان والتحديات اإليكولوجية ) والمستقبل ، مطبعة 18
. م 2000التوحيد الحديثة ، دار الماجد للنشر والتوزيع،الطبعة األولى ،   

. م 2000، دار الماجد للنشر والتوزيع، ـ جغرافية المدن ـ اإلطار النظري وتطبيقات عربية ، مطبعة التوحيد 19  

.م  2007ـ جغرافية السكان ـ اإلطار النظري وتطبيقات عربية ، دار الماجد للنشر والتوزيع، الطبعة الخامسة ، 20  

م 2002ـ العمران العشوائي في مصر ( جزءان ) ، المجلس األعلى للثقافة ، ( المحرر) ، 21  

النظري وتطبيقات عربية، مطابع جامعة المنوفية، دار الماجد للنشر والتوزيع ، الطبعة ـ التخطيط اإلقليمي ـ اإلطار 22
.م 2005الثالثة،  

ـ جغرافية الخدمات ـ اإلطار النظري وتجارب عربية ، مطابع جامعة المنوفية ، دار الماجد للنشر والتوزيع، الطبعة  23
.م  2006الثانية ،  
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.م  2006النظري وتطبيقات عربية دار الماجد للنشر والتوزيع،الطبعة الرابعة ، ـ الجغرافيا التاريخية ـ اإلطار 24  

) ، مطابع  م2001/  76ـ جامعة المنوفية في ربع قرن ، الكتاب التذكاري بمناسبة اليوبيل الفضي للجامعة (  25
.م  2001جامعة المنوفية   

). م2002ة المنوفية ، ( المحرر  ـ محمد صبحي عبد الحكيم ـ اإلنسان والمفكر ، مطابع جامع 26  

ـ المنوفية : طاقات بشرية متجددة وسقوف تنموية متغيرة ، مطابع جامعة المنوفية ، دار الماجد للنشر والتوزيع،  27
2003 .  

.م2003ـ الجغرافيا في التعليم العام ( جزءان ) ، المجلس األعلى للثقافة ،  (المحرر ) ، 28  

.م 2003جنة الجغرافية بالمجلس األعلى للثقافة ، ـ محافظة المنوفية ، ل29  

.م2004ـ جغرافية الترويح والسياحة ، اإلطار النظري وتطبيقات عالمية ومحلية ، مطابع جامعة المنوفية، 30  

ـ التنمية السياحية في مصر( باالشتراك )، مطابع جامعة المنوفية ، دار الماجد للنشر والتوزيع،الطبعة األولى   31
2004 .  

ـ جغرافية آسيا ـ من منظور جغرافي وتنموي معاصر ، الطبعة الثانية ،مطابع جامعة المنوفية ، دار الماجد للنشر  32
.م 2004والتوزيع،    

. م2003ـ محافظة القاهرة ، لجنة الجغرافيا بالمجلس األعلى للثقافة ،  33  

م.2006فة ، ( المحرر ) مارس ـ سليمان حزين : اإلنسان والمفكر ، المجلس األعلى للثقا 34  

. م 2007ـ جغرافية العالم اإلسالمي ، مطابع جامعة المنوفية ، دار الماجد للنشر والتوزيع،الطبعة الثالثة  35  

. م 2004ـ جغرافية أوربا من منظور جغرافي و تنموي ،  مطابع جامعة المنوفية ، دار الماجد للنشر والتوزيع،  36  

. 2005عربية من منظور جغرافي وتنموي ، مطابع جامعة المنوفية دار الماجد للنشر والتوزيع ، ـ شبة الجزيرة ال 37  

ـ جغرافية الوطن العربي ـ من منظور جغرافي وتنموي ، مطابع جامعة المنوفية دار الماجد للنشر والتوزيع،  38
.  م2007الطبعة الثالثة،  2001  

ظري وتجارب عربية ،الطبعة الثانية   مطابع جامعة المنوفية ، دار الماجد ـ الجغرافيا االقتصادية ـ اإلطار الن 39
.م  2004للنشر والتوزيع،    

. م2007ـ الجغرافيا الحضارية ـ اإلطار النظري وتجارب عربية ،  مطابع جامعة المنوفية ، الطبعة األولى  40  

لمنوفية ، دار الماجد للنشر والتوزيع.الطبعة ـ جغرافية أمريكا من منظور جغرافي وتنموي ،   مطابع جامعة ا 41
.م 2007األولى   
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الجغرافية اإلقليمية العامة من منظور جغرافي وتنموي ،الطبعة الثانية، مطابع جامعة المنوفية ، دار الماجد للنشر  -42
.م 2007والتوزيع،   

ر الماجد للنشر والتوزيع، الطبعة ـ جغرافية أوراسيا من منظور جغرافي وتنموي،  مطابع جامعة المنوفية دا 43
.2004األولى،  

ـ جغرافية العالم الجديد من منظور جغرافي وتنموي، الطبعة الثانية   مطابع جامعة المنوفية،  دار الماجد للنشر  44
. 2004والتوزيع،   

نشر والتوزيع، الطبعة ـ جغرافية العالم المتقدم من منظور جغرافي وتنموي،  مطابع جامعة المنوفية دار الماجد لل45
.م2004األولى ،  

ـ جغرافية أفريقيا من منظور جغرافي وتنموي، الطبعة الثانية ، مطابع جامعة المنوفية ، دار الماجد للنشر والتوزيع،  46
. م 2005  

للنشر جغرافية النقل والتجارة من منظور جغرافي وتنموي، الطبعة األولى مطابع جامعة المنوفية ، دار الماجد  -47
.م2005والتوزيع ،    

جغرافية العمران الريفي من منظور جغرافي وتنموي ،  مطابع جامعة المنوفية ، دار الماجد للنشر والتوزيع ،  -48
.م2005  

مطابع جامعة المنوفية، الطبعة الثانية ،دار الماجد للنشر  ،وتنموي جغرافيالجغرافية السياسية، من منظور -49
م.2005 والتوزيع،  

. م2005جغرافية محافظة المنوفية ، لجنة الجغرافيا ، المجلس األعلى للثقافة ،-50  

جغرافية العمران من منظور جغرافي وتنموي، الطبعة الثانية ، مطابع التوحيد  ، دار الماجد للنشر والتوزيع ،   -51
. م2005  

.م2007دار الماجد للنشر والتوزيع،  جغرافية العالم القديم ، مطابع جامعة المنوفية ، الطبعة األولى ،-52  

.م2007جغرافية الطاقة،مطابع جامعة المنوفية، الطبعة األولى ، دار الماجد للنشر والتوزيع، -53  

م.2006محمد صفي الدين أبو العز:العالم والمفكر واإلنسان،المجلس األعلى للثقافة،( المحرر ) مارس -54  

في وتنموي ، برنامج نظم المعلومات الجغرافية ، مركز التعليم المفتوح ، استخدامات األراضي من منظور جغرا -55
.م2007جامعة المنوفية ، الطبعة األولى ،   

.م2007جغرافية التنمية الشاملة ، الطبعة األولى ، دار الماجد للنشر والتوزيع، -56  

،مركز التعليم المفتوح ، جامعة المنوفية نظريات وتطبيقات،برنامج نظم المعلومات الجغرافية  –جغرافية التنمية  -57
.م2007،الطبعة األولى ،   
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.م 2007الجغرافيا االجتماعية اإلطار النظري وتجارب عربية ، الطبعة الثانية ،  -58  

.م2005الجغرافيا العامة بين النظرية والتطبيق، الطبعة الثالثة، -59  

.م2008، 1ي ، ط الجغرافية الطبية والصحية من منظور جغرافي وتنمو -60  

 

 

 

 

 : ₤Ⅼ⅜⅘K⅗₌ ₩Ⅶℂ₢⅗₌ 

ـ مدن المملكة العربية السعودية ـ دراسة في إمكانيات الموقع ، في مجلة دراسات الخليج والجزيرة العربية ، يناير 1
.م  1985  

،  18ـ  17 - 16ـ التطور الحضري والنمو العمراني للمدينة السعودية ، مجلة المدينة العربية ، الكويت العدد  2
. م1985  

ـ توطن النشاط الصناعي وتلوث البيئة في المدينة السعودية ، مجلة مجتمع وعمران ، وفى كتاب ندوة البيئة في 3
 المدن العربية ، العدد الثامن .

 1994،  40ـ أنشطة التجارة والخدمات في مراكز المدن السعودية ، مجلة دراسات الخليج والجزيرة العربية ، العدد 4
.م  

، دار اإلصالح ،  294ـ 223النقل الحضري بالمملكة العربية السعودية في شخصية المدينة السعودية ص ص ـ 5
. م1994الذمام   

م  1984، دار اإلصالح ، الدمام  333ـ  305ـ المياه والمدينة السعودية ، في شخصية المدينة السعودية ، ص ص 6
. 

 16ـ 13العلمية الثانية للموانئ والتنمية في دول الخليج العربية الكويت  ـ ميناء الملك عبد العزيز ـ الدمام ، الندوة7
. م1985ابريل   

. م1986،  46ـ تلوث الهواء بالمدن السعودية ، مجلة دراسات الخليج والجزيرة العربية عدد 8  

، الجمعية الجغرافية  ـ االتجاهات العامة للتحضر والحضرية في جمهورية مصر العربية ، المجلة الجغرافية  العربية9
. م1987المصرية   

ـ حدود منطقة األعمال المركزية الرئيسة بالقاهرة الكبرى واتجاهات نموها ـ دراسة ميدانية ، نشرة البحوث الجغرافية ـ 10
كلية البنات ـ جامعة عين شمس . م  1990العدد العاشر ـ أكتوبر   
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) مركز بحوث الشرق األوسط)، جامعة  80ات عن الشرق األوسط ( ـ النمو العمراني للقرية المصرية ـ سلسلة دراس11
. م1990عين شمس ،   

قسم  م1990،  2ـ الهيراركية الحجمية والبعدية لشبكة القرى المصرية ، دراسات جغرافية ، المجلد الرابع ، عدد 12
 الجغرافيا ـ جامعة المنيا .

)  م2010/  م1990ر طاقاتها االستيعابية في الفترة التخطيطية ( ـ التنمية العمرانية الرأسية للقرية المصرية وتطو 13
قسم الجغرافيا ، جامعة المنيا . م 1990،  3دراسات جغرافية ـ المجلد الرابع ـ عدد   

ـ التجمعات البشرية الريفية بجنوب سيناء ـ دراسة حقلية ، مجلة بحوث كلية اآلداب ، جامعة المنوفية ، العدد الثاني 14
.م 1990  

 1990ـ شبكة المدن المصرية في المعمور الفيضى ، مجلة بحوث كلية اآلداب ، جامعة المنوفية ، العدد الثاني ، 15
.م  

. م1991ـ شبكة المدن الصحراوية ، مجلة بحوث كلية اآلداب ، جامعة المنوفية ، العدد الرابع ، يناير 16  

فية متطورة وعلم منهج جغرافي جديد ) مجلة كلية اآلداب ـ جامعة ـ الجغرافيا العلمية الجديدة ، ( نظرية معرفة جغرا17
) . 52القاهرة ، العدد (   

الحجمية لشبكة المدن العربية نحو صياغة استراتيجيات قطرية وٕاقليمية للتنمية الحضرية في العالم  ةـ الهيراركي18
المعهد الفرنسي للبحث العلمي للتنمية  ، معهد التخطيط اإلقليمي والعمراني ، م1990ديسمبر  18ـ  15العربي ، 

 والتعاون ، مركز الدراسات والوثائق االقتصادية القانونية واالجتماعية بالتعاون مع منظمة اليونسكو .

ـ المجتمعات الحضرية الفقيرة عند الهوامش الحرجة بمدينة القاهرة نحو صياغة استراتيجيات قطرية وٕاقليمية للتنمية 19
معهد التخطيط اإلقليمي والعمراني ـ المعهد الفرنسي للبحث م  1990ديسمبر  18ـ  15الم العربي الحضرية في الع

 العلمي للتنمية والتعاون ، مركز الدراسات والوثائق االقتصادية والقانونية واالجتماعية للتعاون مع منظمة اليونسكو .

ة بحوث كلية اآلداب ، جامعة المنوفية ، العدد ـ خريطة السكان والتجمعات البشرية بالصحارى المصرية ، مجل20
م . 1991الخامس ، ابريل   

)  900/  8632ـ مدن سيناء الجنوبيةـ دراسة حقلية، منشور برقم إيداع(21  

) م  1990/  863ـ سكان الساحل الشمالي الغربي في محافظة مطروح ، منشور برقم إيداع ( 22  

ألوسط والمنطقة العربية ، مجلة بحوث كلية اآلداب ، جامعة المنوفية ، العدد ـ محددات القوة السياسية في الشرق ا23
. م 1991السادس ، أغسطس ،   

ـ خريطة القوى السياسية وتخطيط األمن القومي في الشرق األوسط ، المنطقة العربية ، مجلة بحوث كلية اآلداب ، 24
. م 1991جامعة المنوفية ، العدد السابع ، ديسمبر   
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حو استراتيجية متكاملة للتنمية اإلقليمية للصحارى المصرية ، مجلة بحوث كلية اآلداب ، جامعة المنوفية ، العدد ـ ن25
. م1992الثامن ، يناير   

ـ تخطيط التعمير في ظل اعتبارات األمن القومي ، مجلة بحوث كلية اآلداب ، جامعة المنوفية ، العدد التاسع ، 26
. م1992ابريل   

، مايو  126ـ جمال حمدان في المدرسة الجغرافية، في جمال حمدان في الثقافة الجغرافية، مجلة القاهرة ، عدد 27
. 80ـ  72، ص ص م  1993  

.م1995ـ التحليل المبدئي لقاعدة بيانات الطفولة ، مؤتمر صحة وثقافة الطفل ، جامعة المنوفية 28  

. م1996وي، ندوة بالمجلس األعلى للثقافة،شاملة للتعمير الصحرا ةـ نحو استراتيجي29  

. م1996ـ المؤشرات األولية لخطة التنمية بمركز ومدينة السادات ، مؤتمر جامعة المنوفية بمدينة السادات ، 30  

ـ دور المرأة الريفية في التشكيل اإلنمائي ومقاومة التطرف واإلرهاب ، ندوة المرأة الريفية واإلرهاب ، مركز  31
.م 1998يناير  10ت الوطنية ، شبين الكوم ، الدراسا  

ـ تخطيط التنمية البشرية لمجتمع المرأة الريفية المتفرغة للمنزل بمصر ومحافظة المنوفية ، مقدم للمؤتمر القومي  32
.م 1998مارس  16إلى  14الثالث للمرأة ، شبين الكوم   

ل النامية ، مقدم للمؤتمر القومي الثالث للمرأة ، شبين ـ برنامج لتنمية المرأة الريفية من خالل تجارب بعض الدو 33
. م1998مارس  16إلى  14الكوم   

ـ دور المعامل في تنمية التعليم الجامعي ، مقدم إلى مؤتمر تنمية التعليم بكليات اآلداب والدراسات االنسانية ، 34
 جمهورية مصر العربية .

سة ديموغرافية واجتماعية ، رؤية مستقبلية ، جامعة عين شمس ، ـ بحث مؤتمر مجتمع جنوب الوادي وتوشكي ـ درا35
. م1999ابريل  8ـ  7  

. م1999/  6/  20ـ مؤتمر الجامعة وخدمة المجتمع وتنمية البيئة ، 36  

ـ مشروع تنمية البيئة وٕانتاج األسمدة العضوية ، مؤتمر آليات تفعيل دور الجامعة في خدمة المجتمع وتنمية 37
م .20/6/1999البيئة،  

ـ األنساق العمرانية لمدينة رشيد ، مجلة اإلنسانيات ، كلية اآلداب دمنهور ، جامعة اإلسكندرية ، العدد األول ، 38
. م2000السنة الثالثة ،   

ـ الزحف الحضري ومقاومة التعدي على األرض الزراعية ، مؤتمر التوطن العشوائي في الدلتا المصرية ،جامعة 39
.م 2000ريل اب 26المنوفية ،   

.م 2000مايو  14ـ  13ـ العمران العشوائي ـ تنظير علمي ، ندوة العمران العشوائي ، المجلس األعلى للثقافة ، 40  
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ـ العمران العشوائي بالمدن الضخمة ، القاهرة الكبرى ، اإلسكندرية ، ندوة العمران العشوائي ، المجلس األعلى 41
.م 2000مايو  14ـ  13للثقافة،   

نحو استراتيجية تنموية عربية متكاملة في ضوء التحديات التكنولوجية الراهنة ، الملتقى الثاني للجغرافيين العرب ، ـ 42
. م2000نوفمبر  23ـ  20  

. م2001ـ  م2000ـ مدينة أسيوط في إطار التنمية الشاملة ، في إطار الموسم الثقافي لكلية اآلداب للعام الدراسي 43  

ة لتنمية السياحة الريفية بمصر ، في إطار مؤتمر تنمية الريف المصري ، المجلس األعلى للثقافة ، ـ نحو إستراتيجي44
. م2000مايو   

ـ تطور اإلنتاج الفكري عند صبحي عبد الحكيم ، ضمن بحوث الكتاب التذكاري األول للجغرافيين( محمد صبحي 45
.م 2002عبد الحكيم ـ العالم واإلنسان) ، يناير   

ن منطقة مدينة الجيزة بين األوضاع الراهنة والتخطيط للطاقة االستيعابية للزيادة السكانية حتى ـ سكا46
م2001،مشروع تخطيط مدينة الجيزة، م2017  

ـ األوضاع الراهنة للمعرفة الجغرافية في التعليم الثانوي بالدول الغربية واالستفادة منها في التخطيط لتعليم الجغرافيا 47
. م2002إطار ندوة الجغرافيا في التعليم العام بمصر ، مارس في مصر ، في   

ـ األمن القومي العربي في ضوء مستجدات حرب الخليج الثالثة ، ندوة التغيرات الثقافية للوطن العربي ، كلية اآلداب 48
. م2003مايو  30، جامعة اإلسكندرية فرع دمنهور ،   

ة المنوفية ، دراسة في الجغرافيا الحضارية ، ندوة عبد الفتاح وهيبة ، ـ االنتشار الحضاري وتطور التعمير بمحافظ49
، قسم الجغرافيا جامعة اإلسكندرية . م2003يوليو  22  

ـ آفاق التنمية بين الزيادة السكانية والطاقة االستيعابية بمحافظة المنوفية ، المؤتمر السنوي للمركز الديموغرافي ، 50
.م 2003/  19،  2004  

يطة جودة الحياة بمحافظة المنوفية وسبل االرتقاء بها ، في مؤتمر تحسين الظروف المعيشية من خالل التنمية ـ خر 51
الحضرية المستدامة ، هيئة التخطيط العمراني بوزارة اإلسكان والمرافق والمجتمعات الجديدة ، بالتعاون مع جامعة الدول 

رية (الموئل) اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا ( االسكوا ) العربية ، ومركز األمم المتحدة للمستوطنات البش
.م 2003ديسمبر  15ـ  18المعهد العربي إلنماء المدن ، خالل الفترة   

ـ بعض مشاكل السيطرة على النمو الحضري للمدن العربية العمالقة ، الملتقى الجغرافي العربي الثالث ، الرياض ، 52
. م2003نوفمبر   

ين الطاقة االستيعابية للسكان وآليات االنتشار ، ندوة سكان مصر بين الواقع والحل ، المجلس األعلى للثقافة ، ـ ب53
. م2003نوفمبر   
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مركز البحوث الجغرافية والكارتوجرافية وآفاق التنمية، مجلة البحوث الجغرافية والكارتوجرافية،العدد األول،سبتمبر  -54
م.2003  

وس الجغرافي(الجوانب الطبيعية والبيئية)، مجلة البحوث الجغرافية والكارتوجرافية،العدد الثاني، عرض كتاب القام -55
م.2003ديسمبر   

. 2004ـ مستقبل موازين السكان واألرض ، دراسة تخطيطية ، المؤتمر الدولي لالنتربلد ، القاهرة  54  

كيوني)، مجلة البحوث الجغرافية عرض كتاب جغرافية الحضر من منظور عالمي(المؤلف ميكائيل با-56
م.2004والكارتوجرافية،العدد الثاني، يونية   

اإلنسان والمفكر، مجلة البحوث الجغرافية والكارتوجرافية،العدد الثامن، -عرض كتاب محمد صبحي عبد الحكيم-57
م.2005يونية   

م.2005عدد التاسع، سبتمبر عرض أطلس خرائط مكة المكرمة، مجلة البحوث الجغرافية والكارتوجرافية،ال-58  

، نشر بكتاب  م2006الهجرة العربية إلى أوربا ، ألقي في محاضرة عامة بالجمعية الجغرافية المصرية ، أبريل -59
الطبعة الثانية.–جغرافية العالم اإلسالمي  

صر المدن التراثية والرماد التاريخي والثروة العقارية،المؤتمر الدولي المدن التراثية ،األق-60
.م2006ديسمبر2نوفمبر/29  

،المؤتمر والمعرض الدولي الثاني :الحفاظ العولمة بين التغريب والتعريب في تطور المدينة العربية عبر الزمن-61
م2007فبراير 12/13الفرص والتحديات في القرن الحادي والعشرين، دبي -العمراني  

.م 2006نوفمبر  5 – 2للجغرافيين العرب ، الرباط ، التنمية السياحية بالقاهرة الكبرى ، الملتقى الرابع -62  

النمو السكاني بين الحركة السكنية وتحركات السكان بالمناطق الحضرية الكبرى بالتطبيق على القاهرة الكبرى ، - 63
م2006ديسمبر-المؤتمر الدولي الثالث لكلية العلوم االجتماعية بالكويت  

.م2006ي للقاهرة الكبرى ، ندوة المدن العربية ، ديسمبر شيخوخة المدن وٕاعادة البناء الحضر -60  

العطاء الفكري واتجاهاته ، ندوة محمد السيد غالب المفكر -غالب والجيل الثاني من رواد المدرسة الجغرافية -64
واإلنسان ، في إطار احتفاالت العيد المئوي لجامعة القاهرة والعيد الستين لمعهد البحوث والدراسات 

.   م26/11/2007قية،األفري  

نحو صناعة الري والزراعة كأحد حلول نقص إمداد المياه، مؤتمر المياه وآفاق التنمية في المنطقة العربية ، -65
.م31/10/2007جامعة المنوفية ،  

66-  “Research trends of Egyptian Geographers up to the early 21 P

st
P Century” 31 P

st
P 

International Geographical Congress ,12 P

th
P to 15 P

th
P August 2008 
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نوفمبر  11-9نهر النيل والتنمية الحضرية المستدامة في القاهرة الكبرى ،الملتقى الخامس للجغرافيين العرب ، -67
بالكويت. م 2008  

 :₤Ⅼ™Ⅼ™℆₨⅗₌Ⅵ ₤Ⅻℌ⅔Ⅎ⅗₌ ⅙₍Ⅴ⅜⅗₌ : ₍ℒ⅛₍℅ 

ا المجالس القومية المتخصصة ، مجلس الوزراء ـ شارك في دراسة قومية عن تضخم القاهرة الكبرى التي أشرفت عليه1
.م  1981/  80  

ـ شارك في إعداد التخطيط الهيكلي للتنمية الشاملة لمنطقة شمال الدلتا والطريق اإلقليمي الشمالي مع المكتب 2
ة الهندسي االستشاري ـ طلعت والمكتب االستشاري ( أريكون ) بتكليف من جهاز البحوث ودراسات التعمير بوزار 

.م  1989التعمير ـ جمهورية مصر العربية   

ـ شارك في إعداد مشروع الدراسة التفصيلية التنفيذية لمثلث التنمية ( مطروح ـ سيوه ـ قيفار) مع البيت االستشاري  3
مير العربي الدولي ( إريكون ) وبيسر لالستشارات بتكليف من جهاز البحوث ودراسات التعمير بوزارة التعمير بوزارة التع

. م1990/  89، جمهورية مصر العربية   

ـ شارك في إعداد مشروع الدراسة التفصيلية لمثلث التنمية ( بئر الدكرور) مع البيت االستشاري العربي الدولي (  4
إريكون ) وبيسر لالستشارات بتكليف من جهاز البحوث ودراسات التعمير بوزارة التعمير ، جمهورية مصر العربية 

م  1991/  1990  

ـ شارك في الدراسة الدولية عن مشاكل التحضر ونمو المدن الكبرى في الدول النامية التي أشرفت على تنفيذها  5
. م1991منظمة العمل الدولية ، األمم المتحدة ،   

ـ شارك في دراسة قومية عن الهجرة إلى القاهرة الكبرى ، دراسة مقدمة في إطار مشكالت القاهرة الكبرى والمدن 6
. م1990الكبرى بتكليف من أكاديمية البحث العلمي ، جمهورية مصر العربية   

ـ شارك في مشروع التنمية الشاملة لحدود مصر الشرقية ( رفح ـ طابا ) مع البيت االستشاري الدولي ( اريكون ) 7
. م1991/1992بتكليف من جهاز البحوث ودراسات التعمير بوزارة التعمير ، جمهورية مصر العربية   

.م1992بتاريخ  (  )ـ  شارك في اللجنة القومية العليا لبحث مشاكل العاصمة بتكليف من رئيس الوزراء بالقرار رقم 8  

ـ شارك في إعداد المخطط الهيكلي لمنطقة أبو رماد ـ محافظة البحر األحمر ، بإشراف الهيئة العامة للتخطيط 9
ع .العمراني وبتكليف من وزارة الدفاع في ج . م .   

ـ شارك في إعداد المخطط الهيكلي لجامعة المنوفية بمدينة السادات ( الباحث الرئيسي ). 10  

ـ قام بإعداد المخطط التنموي لمحافظة المنوفية في كتاب محافظة المنوفية بين الماضي والحاضر والمستقبل ( 11
. م1994/ 13/6الباحث الرئيسي ) بمناسبة االحتفال بالعيد القومي للمحافظة في   

. م1994ـ قام بإعداد المخطط العمراني لمدينة سانت كاترين ، محافظة جنوب سيناء ( الباحث الرئيسي)نوفمبر 12  
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ـ شارك في إعداد التخطيط العمراني التفصيلي لوادي الراحة بمدينة سانت كاترين( الباحث الرئيسي ) بتكليف من 13
.م 1995محافظة جنوب سيناء   

يسي للمشروع البحثي لظاهرة عدم إقبال الشاب على الهجرة للمناطق الجديدة وحالة مدينة السادات ، ـ الباحث الرئ14
 لصالح المجلس القومي للسكان.

. م1999وزارة التعمير ،  -ـ شارك في مشروع التخطيط الهيكلي لمدينة توشكي ، الهيئة العامة للتخطيط العمراني 15  

ـ  م1999طيطية والتصميمية لعمران الصحارى المصرية ، مركز بحوث البناء ، ـ شارك في مشروع المعايير التخ16
.م 2001  

.م 2001ـ شارك في مشروع تخطيط مدينة الجيزة ، الهيئة العامة للتخطيط العمراني ، وزارة اإلسكان والتعمير عام 17  

جامعة -تراك مع كلية الهندسةشارك في مشروع تخطيط قرى الباويطي والزبو ومنديشة بالواحة البحرية باالش-19
.م2003القاهرة،   

ـ شارك في مشروع حلول مشاكل السكان بمحافظتي الغربية والدقهلية  ، الهيئة العامة للتخطيط العمراني ، وزارة 20
.م 2006اإلسكان والتعمير عام   

.م2008مشروع أطلس القرى ، الهيئة العامة للتخطيط العمراني ، -21  

Ⅵ ₥₌Ⅵ℈Ⅰ⅗₌ : ₍ℑℇ₍ℑ: ₤Ⅼ⅗Ⅵ℈⅗₌ ₥₌ℌ⅜₧₅⅜⅗₌  

 1402جمادى الثاني  21ـ19ـ اللقاء الجغرافي األول ألقسام الجغرافيا  بجامعات المملكة العربية السعودية المنعقد في 1
 هـ بجامعة أم القرى ـ مكة المكرمة.

، بجامعة الملك سعود ( الرياض). م1983مارس  23ـ  21ـ ندوة المدن السعودية المنعقدة في  2  

هـ بكلية  1405شعبان  3/5للقاء الجغرافي الثاني ألقسام الجغرافياـ بجامعات المملكة العربية السعودية المنعقد فيـ ا 3
 اآلداب ـ جامعة الرياض .

بجامعة الكويت ـ الكويت . م1985ابريل  16ـ  13ـ ندوة المواني والتنمية في دول الخليج العربي المنعقدة في الفترة  4  

يناير  23ـ  20المنعقد بجامعة القاهرة في  3ولي الثالث للنقل داخل المدن بالدول النامية ـ كوادتو ـ المؤتمر الد5
. م1986  

ـ  25ـ المؤتمر السنوي األول لتخطيط المدن واألقاليم ( النمو العشوائي حول التجمعات السكنية بمصر ، المنعقد في 6
) بمركز بحوث البناء .م 1986يناير  27  

معهد  م1990ديسمبر  18ـ  15اغة استراتجيات قطرية وٕاقليمية للتنمية الحضرية في العالم العربي ـ نحو صي7
التخطيط اإلقليمي والعمراني ـ المعهد الفرنسي للبحث العلمي للتنمية والتعاون ، مركز الدراسات والوثائق االقتصادية 

 والقانونية واالجتماعية للتعاون مع منظمة اليونسكو.
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بعنوان ( التنمية والجامعات األفريقية ) .م  1993يناير  25ر اتحاد الجامعات األفريقية بأكرا في ـ مؤتم8  

. م1997/  12/  13،  9ـ بينالي العلوم والتكنولوجيا ـ دكار  9  

.م1998مارس  16إلى  14ـ المؤتمر القومي الثالث للمرأة الريفية،شبين الكوم،10  

 8ـ 7توشكي ، دراسة ديموغرافية واجتماعية ، رؤية مستقبلية ـ جامعة عين شمس ـ مؤتمر مجتمع جنوب الوادي و 11
.م 1999ابريل   

.م 1999يوليو  27ـ مؤتمر تفعيل دور الجامعة في خدمة الجامعة وتنمية البيئة،12  

.م1999يوليو  17ـ  15ـ مؤتمر تطوير التعليم بكليات اآلداب والعلوم االنسانية ، اإلسكندرية ، 13  

. م1999/ 6/ 20مؤتمر آليات تفعيل دور الجامعة في خدمة المجتمع وتنمية البيئة ،  ـ15  

ـ مقرر ندوة العمران العشوائي 17.  م2000ـ التوطن العشوائي بالدلتا المصرية ، جامعة المنوفية ، أبريل 16
.م2000بمصر،المجلس األعلى للثقافة،مايو   

ـ مقرر ندوة الجغرافيا في التعليم العام ، 19.  م2000نوفمبر  23ـ 20لقاهرة ـ الملتقى الثاني للجغرافيين العرب ، ا18
. م2002لجنة الجغرافيا بالمجلس األعلى للثقافة ، مارس   

.م 2001ديسمبر ،  25ـ شارك في اإلعداد والتحضير لالحتفال بالعيد الفضي لجامعة المنوفية ، 20   

، مكتبة  م2004/  16/3لقومي الرابع للمرأة ، والمؤتمر ذاته ـ شارك في ورش العمل للتحضير للمؤتمر  ا 21
 اإلسكندرية .

مكتبة القاهرة . م2005/  3/ 16ـ شارك في اللجنة التحضيرية للمؤتمر القومي الخامس للمرأة ، والمؤتمر ذاته 22  

.م2006نوفمبر  5 – 2الملتقى الرابع للجغرافيين العرب ، الرباط ، -23  

. م2001لريف المصري ، المجلس األعلى للثقافة ، مايو ـ ندوة تنمية ا24  

.م6/3/2004ـ المؤتمر القومي الرابع للمرأة ، مكتبة اإلسكندرية في 25  

.م31/10/2007مؤتمر المياه وآفاق التنمية في المنطقة العربية ، جامعة المنوفية ،-26  

العيد المئوي لجامعة القاهرة والعيد الستين لمعهد  ندوة محمد السيد غالب المفكر واإلنسان ، في إطار احتفاالت -27
.م26/11/2007البحوث والدراسات األفريقية ،   

.   م2007نوفمبر  27-25مؤتمر المواطنة ومستقبل مصر، كلية اآلداب ، جامعة المنوفية ، -28  

29-  International Geographical Congress ,12P

th
P to 15P

th
P August 2008 

بالكويت. م2008نوفمبر  11-9امس للجغرافيين العرب ، الملتقى الخ-30  
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ـ عضو اللجنة الدائمة لترقية األساتذة واألساتذة المساعدين بالمجلس األعلى للجامعات (تخصص جغرافيا)حتى اآلن.1  

واألساتذة المساعدين بالمجلس األعلى لألزهر(تخصص جغرافيا)حتى اآلن. ـ أمين اللجنة الدائمة لترقية األساتذة2  

عضو الجمعية الجغرافية المصرية .-3  

ـ عضو مجلس إدارة الجمعية الجغرافية المصرية .4  

ـ عضو الجمعية العربية للنقل .5  

ـ استشاري بالهيئة العامة للتخطيط العمراني .6  

لمنوفية .ـ عضو بمجلس كلية اآلداب ـ جامعة ا7  

ـ عضو بمجلس جامعة المنوفية ( سابقا).8  

القاهرة.-ـ عضو اللجنة القومية العليا لبحث مشاكل العاصمة 9  

ـ عضو المجلس األعلى للثقافة ( لجنة الجغرافيا). 10  

ـ عضو لجنة جوائز الدولة ( تخصص جغرافيا)بالمجلس األعلى للثقافة. 11   

سابقا) . ـ عضو المجلس األعلى للجامعات ( 12  

ـ عضو في االتحاد الجغرافي الدولي . 13  

ـ نائب رئيس إدارة نادى أعضاء هيئة تدريس جامعة المنوفية( سابقا) .14  

ـ نائب رئيس جمعية إسكان هيئة التدريس بجامعة المنوفية . 15  

ـ عضو مكتب التخطيط االستراتيجي لجامعة المنوفية.  16  

، لجنة المحافظات . ـ خبير بالمجلس القومى للمرأة 17  

.م 2004ـ عضو في لجنة تطوير إدارة محافظة المنوفية قرار المحافظ لعام 18  

عضو في مجلس إدارة مركز بحوث سيناء ، جامعة قناة السويس.-19  

:₥₍K⅛₍₰⅗₌ ⅕₍₰⅛ Ⅺℱ ₤⅛₍K⅗₌ ⅕₍⅜℩Ⅿ₌ : ₍Ⅰ⅛₍₫ 

ـ إنشاء وتجهيز المبنى الحديث لكلية اآلداب جامعة المنوفية.1  

أقسام اللغة األلمانية واللغات الشرقية واإلعالم وشعبة نظم المعلومات الجغرافية وبرنامج التعليم المفتوح بكلية أنشأ  -2
جامعة المنوفية.-اآلداب   
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جامعة المنوفية.-أنشأ مركز االستشارات البحثية واللغات بكلية اآلداب  -3  

لمنوفية .ـ  إنشاء مركز البحوث الجغرافية بمدينة السادات محافظة ا4  

ـ إنشاء مركز البحوث الجغرافية ـ مازال تحت اإلنشاء ـ بمدينة سانت كاترين ـ محافظة جنوب سيناء .5  

ـ قام باإلشراف على تنفيذ مشروع إسكان أعضاء هيئة التدريس بكلية اآلداب ، جامعة المنوفية بمدينة السادات والذي 6
شقة . 198يضم   

العاملين وأعضاء هيئة التدريس بكلية اآلداب ـ جامعة المنوفية ( سابقا). ـ رئيس مجلس إدارة جمعية رعاية7  

أسس ورأس هيئة التحرير بمجلة الجغرافيا والتنمية ،جامعة المنوفية سابقا.-8  

أسس ورأس هيئة التحرير بمجلة مركز البحوث الجغرافية والكارتوجرافية  ،جامعة المنوفية حتى اآلن.-9  

جلة بحوث كلية اآلداب ، جامعة المنوفية سابقا، وعضو هيئة التحرير حاليا.رأس هيئة تحرير م -10  

 


