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 االسم : ماجد زلمد زلمد شعلة
 8991/  81/9تاريخ ادليالد : 
 البحريةزلل ادليالد : 

 احلالة االجتماعية : متزوج 
 التخصص العام : اجلغرافيا الطبيعية

 اجليومورفولوجياالتخصص الدقيق : 
 العربية مصرمجهورية  -دمنهوربكلية اآلداب جامعة أستاذ الوظيفة : 

 02079903293تليفون ادلنزل:         
0201273857881  

 020497793942: فاكس  -تليفون العمل
   Magedaly @ hotmail.comالربيد االليكًتوين:  

 المؤىالت الدراسية : 
 

  فةةةر  -مةةةر جامعةةةة ايسةةةكندرية شععع اة الئعععرامس حالمسععع  ةدرجةةةة الليسةةةاآلس ب اآلداب مةةةر قسةةةم اجلغرافيةةةا
 بتقدير عام جيد جدا  8919دمنهور دور مايو

  بتقةةةةةةدير جيةةةةةةد  8999درجةةةةةةة ادلاجسةةةةةةتري ب اآلداب مةةةةةةر قسةةةةةةم اجلغرافيةةةةةةا جامعةةةةةةة ايسةةةةةةكندرية عةةةةةةام
د الطبيعيةةةةةةة فيمةةةةةةا بةةةةةة  واديةةةةةة  العةةةةةةري  " الظةةةةةةاجلرات اجليومورفولوجيةةةةةةة وعالقتهةةةةةةا بةةةةةةبع  ادلةةةةةةوار جةةةةةةدا

 تئصص الجيومورفولوجي واحلسنة مشايل سيناء، دراسة يف اجليومورفولوجيا التطبيقية"  
  مبرتبةةةةةةة ال ةةةةةةر  8999درجةةةةةةة الةةةةةةدكتورا  ب اآلداب مةةةةةةر قسةةةةةةم اجلغرافيةةةةةةا جامعةةةةةةة ايسةةةةةةكندرية عةةةةةةام

تئصعععععععص " "جيومورفولوجيةةةةةةةة منطقةةةةةةةة جبةةةةةةةل قابليةةةةةةةات جنةةةةةةةوب  ةةةةةةةرب شةةةةةةةب  جزيةةةةةةةرة سةةةةةةةيناء األوىل
 الجيومورفولوجي 

 الوظ مف األك ديمية :
  معيةةةةةةةةةةد بقسةةةةةةةةةةم اجلغرافيةةةةةةةةةةا شةةةةةةةةةةعبة اخلةةةةةةةةةةرا   وادلسةةةةةةةةةةا ة بكليةةةةةةةةةةة اآلداب بةةةةةةةةةةدمنهور جامعةةةةةةةةةةة

 80/80/8999و ىت  82/88/8919ايسكندرية   اعتبارا مر 
  مةةةةةدرس مسةةةةةاعد بقسةةةةةم اجلغرافيةةةةةا بكليةةةةةة اآلداب بةةةةةدمنهور جامعةةةةةة ايسةةةةةكندرية اعتبةةةةةارا مةةةةةر

 21/9/8999و ىت  88/80/8999
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  مةةةةةةةةةةدرس بقسةةةةةةةةةةم اجلغرافيةةةةةةةةةةا بكليةةةةةةةةةةة اآلداب بةةةةةةةةةةدمنهور جامعةةةةةةةةةةة ايسةةةةةةةةةةكندرية اعتبةةةةةةةةةةارا مةةةةةةةةةةر
 23/9/2004و ىت  29/9/8999

  أسةةةةةتاذ مسةةةةةاعد بقسةةةةةم اجلغرافيةةةةةةا بكليةةةةةة اآلداب بةةةةةدمنهور جامعةةةةةةة ايسةةةةةكندرية اعتبةةةةةارا مةةةةةةر
 2009/  88/ 89و ىت  21/9/2004

  و ىت اآلن 2009/ 88/ 89اعتبارا مر أستاذ بقسم اجلغرافيا. 

  1و ةةةةةةةىت  2009/ 82/ 29وكيةةةةةةل كليةةةةةةة اآلداب ل ةةةةةة ون التعلةةةةةةةيم والطةةةةةةالب اعتبةةةةةةارا مةةةةةةر /
2080 

  2089/ 80/ 1 ىت  2082/ 80/ 88عميد كلية اآلداب اعتباراً مر 

  و ىت اآلن 2089/ 80/ 9أستاذ بقسم اجلغرافيا اعتبارا مر. 
 االىتم م ت ال لمية

 –بعةةةةةةدمةةةةةر االست ةةةةةعار  -آلظةةةةةم ادلعلومةةةةةات اجلغرافيةةةةةةة - -واجليوديسةةةةةةيةادلسةةةةةتوية والطبو رافيةةةةةة ادلسةةةةةا ة 
 آلظم ادلواضع األرضية -اجليومورفولوجيا التطبيقية -الكارتوجرافيا

 حالدحرات الئارات الس بقة
 مصر –االشًتاك ضمر فريق العمل ادليداىن ب م رو  البحث ادليداىن دلدينة دمنهور   .8

 –االشةةةةةةةةًتاك ضةةةةةةةةمر فريةةةةةةةةق العمةةةةةةةةل ب م ةةةةةةةةرو  اخلريطةةةةةةةةة ايداريةةةةةةةةة ادلقًت ةةةةةةةةة  افظةةةةةةةةة البحةةةةةةةةرية  .2
 مصر

 القيام بتدريب الطالب على العمل مبختلف األجهزة ادلسا ية ) التقليدية واحلديثة( .7

ايشةةةةةةرا  علةةةةةةى العديةةةةةةد مةةةةةةر م ةةةةةةاريع التخةةةةةةرج لطةةةةةةالب مر لةةةةةةة الليسةةةةةةاآلس ب ةةةةةةعبة ادلسةةةةةةا ة  .4
 ب بي ات سلتلفةاآلن و ىت  8998منذ عام  واخلرا  

االشةةةةةرا  العلمةةةةة  علةةةةةى م ةةةةةروعات الدراسةةةةةة ادليداآليةةةةةة لطةةةةةالب الفرقةةةةةة الرابعةةةةةة بقسةةةةةم اجلغرافيةةةةةا  .9
   يف بي ات سلتلفة.

واالست ةةةةةةةةعار  والصةةةةةةةور اجلويةةةةةةةة دورات تدريبيةةةةةةةة يف بةةةةةةةرام  آلظةةةةةةةم ادلعلومةةةةةةةةات اجلغرافيةةةةةةةةاجتيةةةةةةةاز  .9
 Arc GIS 9  ، Erdase مةةةةر بعةةةةد وآلظةةةةم ادلواقةةةةع األرضةةةةية ومنهةةةةا بةةةةرام  

Imagine 8.4  ،  Surfer 8   ،Envi 4.2    ، GNSS 

Solutions, DVP( Digital Video Photogrammetry)  ،
ProLINK   ،T.com 
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 ,Topcon GTS اجتيةةةاز دورات تدريبيةةةة علةةةى زلطةةةات ادلسةةةر ادلتكامةةةل مةةةر ماركةةةة  .3

Sokkia Power Set, Leica 307.  إضةةةافة إىل العمةةةل علةةةى زلطةةةةGPS 
   RTKوآلظام الة  آلظم ادلواقع األرضية ميداآليا

جامعةةةةةةةةةة  –دورة مهةةةةةةةةةارة  العةةةةةةةةةرض الفعةةةةةةةةةال مبركةةةةةةةةةز تنميةةةةةةةةةة قةةةةةةةةةدرات أع ةةةةةةةةةاء جلي ةةةةةةةةةة التةةةةةةةةةدريس  .1
 االسكندرية

 جامعة االسكندرية –دورة مهارات االتصال مبركز تنمية قدرات أع اء جلي ة التدريس  .9

 – ةةةةةةة التةةةةةةدريس مبركةةةةةةز تنميةةةةةةة قةةةةةةدرات أع ةةةةةةاء جلي إدارة الوقةةةةةةط وضةةةةةةغوط العمةةةةةةلدورة  .80
 جامعة االسكندرية

 –دورة كتابةةةةةةةةةة البحةةةةةةةةةوث العلميةةةةةةةةةة مبركةةةةةةةةةز تنميةةةةةةةةةة قةةةةةةةةةدرات أع ةةةةةةةةةاء جلي ةةةةةةةةةة التةةةةةةةةةدريس  .88
 جامعة االسكندرية

 –القيةةةةةةةات البحةةةةةةةث العلمةةةةةةة  مبركةةةةةةةز تنميةةةةةةةة قةةةةةةةدرات أع ةةةةةةةاء جلي ةةةةةةةة التةةةةةةةدريس أخدورة  .82
 جامعة االسكندرية

 –تةةةةةةدريس دورة اجتاجلةةةةةةات  ديثةةةةةةة يف التةةةةةةدريس مبركةةةةةةز تنميةةةةةةة قةةةةةةدرات أع ةةةةةةاء جلي ةةةةةةة ال .87
 جامعة االسكندرية

 27/9/2009  ور ورشة عمل التخطي  االسًتاتيج   .84

/ 80/ 87  ةةةةةةةةةةور آلةةةةةةةةةةدوة التقةةةةةةةةةةوًن الةةةةةةةةةةذا  يف ضةةةةةةةةةةوء معةةةةةةةةةةايري اجلةةةةةةةةةةودة واالعتمةةةةةةةةةةاد  .89
2009 

 3/88/2009  ور ورشة عمل التخطي  االسًتاتيج   .89

 2009/ 82/ 70  ور آلدوة ادللكية الفكرية و قوق التأليف الن ر  .83

 2080/ 8/ 9التعلم االليكًتوين والتعلم التفاعل    ور آلدوة  .81

 22/2/2080  ور آلدوة االرشاد األكادمي   .89

 2080/ 2/ 24  ور آلدوة ادل اركة اجملتمعية  .20

 2080/ 7/ 28  ور آلدوة ميثاق ال ر  األخالق   .28

 8/9/2088و  8/7/2088خالل الفًتة ب    ICDLاجتياز دورة  .22

/ 81/9ة اجلةةةةةةودة ال ةةةةةةاملة فةةةةةةيف ظةةةةةةل  قا  ةةةةةةور ورشةةةةةةة عمةةةةةةل ادل سسةةةةةةات التعليميةةةةةةة  .27
2080   

 29/9/2080دة ال املة  و   ور ورشة عمل  قافة اجل .24
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دورة التخطةةةةةةةةةةةةي  االسةةةةةةةةةةةةًتاتيجى، مركةةةةةةةةةةةةز تنميةةةةةةةةةةةةة قةةةةةةةةةةةةدرات أع ةةةةةةةةةةةةاء جلي ةةةةةةةةةةةةة    ةةةةةةةةةةةةور .29
 2087جامعة دمنهور، -التدريس

 Sokkia total stationاجتيةةةةاز دورة تدريبيةةةةة يف اسةةةةتخدام جهةةةةاز  .29

CX   3إىل  2084/ 80/ 8االسةةةةةكندرية يف الفةةةةةًتة مةةةةةر -ب ةةةةةركة سةةةةةريفيين  سيسةةةةةتمز /
80 /2084 

 Sokkia Digital Levelاجتيةةةةاز دورة تدريبيةةةةة يف اسةةةةتخدام جهةةةةاز  .23

SDL50   2084/ 80/ 9االسةةةةةكندرية يف الفةةةةةًتة مةةةةةر  –ب ةةةةةركة سةةةةةريفيين  سيسةةةةةتمز 
 2084/ 80/ 88إىل 

ب ةةةةةةركة سةةةةةةريفيين   Hypack اجتيةةةةةةاز دورة تدريبيةةةةةةة يف اسةةةةةةتخدام برآلةةةةةةام  .21
 2089/ 2/ 3إىل  2089/ 2/ 8االسكندرية يف الفًتة مر -سيستمز 

  Echo Sounder  ،H Y Dاجتياز دورة تدريبية يف استخدام جهاز  .29

70.  R O T R A C ™II, Odom HYDROGRAPHIC 

SYSTEMS  2/ 8االسةةةةةةةةكندرية يف الفةةةةةةةةًتة مةةةةةةةةر -ب ةةةةةةةةركة سةةةةةةةةريفيين  سيسةةةةةةةةتمز 
 2089/ 2/ 3إىل  2089/

78.  

 األك ديميالنش ط 
يت م ةةةةةةاركة السةةةةةةيد الةةةةةةدكتور / ماجةةةةةةد زلمةةةةةةد شةةةةةةعلة يف ايشةةةةةةرا  علةةةةةةى الرسةةةةةةا ل العلميةةةةةةة اآلتيةةةةةةة بكليةةةةةة

 .منهور وادلنوفيةد يت جامعاآلداب 
 تاريخ بدء التسجيل عنوان الرسالة االسم م

8 
 ال رقاوى ىزلمد زلمود عل

شبكات التصريف ادلا ى وعالقتها ب بكة الطرق ب جنوب شبة 
 دراسة ب اجليومورفولوجيا التطبيقية)ماجستري( -جزيرة سيناء

80/80/8991 
 أجيزت بتقدير شلتاز

2 
 صلالء توفيق أمحد عريف

خريطة جيومورفولوجية للمنطقة ا صورة فيما ب  وادي طابا مشاال 
 مصر )ماجستري(–السا ل الغرىب خللي  العقبة –ووادى وتري جنوبا 

80/80/8991 
بتقدير جيد أجيزت 

 جداً 

7 
 أمحد زلمد أبورية

دراسة جيومورفولوجية –احلافة ال مالية ذل بة اجلاللة البحرية 
 )ماجستري(

84/9/8999 
 أجيزت بتقدير شلتاز

 

 80/88/2008السا ل –منطقة جبل محام فرعون فيما ب  وادٌن أبو زلريق وطيبة أمحد  فمريفط عبد اللطي 4
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 أجيزت بتقدير شلتاز جيومورفولوجية )ماجستري(دراسة –ال رقى خللي  السويس   الب

9 
 أمحد الركاىب الرشيدى زلمد

دراسة –دلصر  ةمنطقة جبل  فافيط بالصحراء ال رقي
 جيومورفولوجية )دكتورا  (

80/9/8999 
أجيزت بتقدير 
 جيدجداً 

9 
دراسة يف  –آلطاق الطريق السا ل  الدويل ب  دمياط ورفر  عبري عل  فر ل  جلاليل

 اجليومورفولوجيا التطبيقية) دكتورا (

9/4 /2001 
مرتبة أجيزت بتقدير 
 ال ر  األوىل

التقييم اجليومورفولوج  لعمليات التجوية ببع  ادلواقع األ رية حبافظة  كو ر صبح  مرض  التماوي 3
 ايسكندرية ) ماجستري(

 أجيزت بتقدير شلتاز
2087 

1 
 آلور الدير زلمد زك  كامل

إمكاآلات البياآلات ادلست عرة يف ك ف تغريات البي ة وتنميتها 
،دراسة  الة: ادلراوح الفي ية على جاآليب خلي  السويس ) 

 ماجستري(
87 /9/2088 

9 

 كو ر صبح  مرض  التماوي

احلصون الدفاعية القدمية ادلطلة  ت كيلالتجوية ب عمليات دور 
  خلي  أبوقريسا ل على 

 دكتورا  –دراسة ب اجليومورفولوجيا التطبيقية 
 قسم اجلغرافيا -كلية اآلداب  -جامعة ادلنوفية–إشرا  م ًتك 

 

80/9/2084 

80 
 أمحد فر ات  سر السيد

جل بة باكو جنوب  رب منخف  الثطارة دراسة جيومورفولوجية 
باستخدام آلطم ادلعلومات اجلغرافية واالست عار عر بعد ) 

 ماجستري(
89 /80 /2084 

88 
 أماين عبدادلنعم أبوالعال محاد

التغريات ادلناخية وأ ارجلا االجتماعية واالقتصادية ا تملة مبنطقيت 
 –رشيد وادكو زلافظى البحرية دراسة يف  غرافية ادلتاخ التطبيق  

 ماجستري(إشرا  م ًتك ) 
89 /80 /2084 

82 
 شيماء على السيد السيد

باستخدام  -التدجلور البي   ينطاق خلي  أبو قري شر ق االسكندرية
إشرا  م ًتك)  –آلطم ادلعلومات اجلغرافية واالست عار عر بعد 

 ماجستري(
89 /80 /2084 

87 
 سامل زلمد عل  آلوجي 

ادلنيا" على شلر  -ادلنطقة ا صورة ب  ا ور الرابع وتاخامس "الفيوم
 -دراسة يف اجليومورفولوجيا التطبيقية  –التنمية والتعمري ادلقًتح 

 ماجستري(إشرا  م ًتك د. مد ط سيد أمحد األآلصاري) 
89  /9 /2089 

 2089/ 9/  89 -ادلواآلئ ايصطناعية فيما ب  ميتاء الصيد بادلعدية وفر  دمياط وفاء زلمود عبدادلنعم شوشة 84
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إشرا  م ًتك د. مد ط  -دراسة يف اجليومورفولوجيا التطبيقية 
 ماجستري(سيد أمحد األآلصاري) 

89 
 جلبةاهلل زلمد عبدالصمد النمر

دراسة يف  -شاطئ األسكندرية فيما ب  رأس  أبوقري والعجم 
إشرا  م ًتك د. مد ط سيد أمحد  -اجليومورفولوجيا التطبيقية 

 ماجستري(األآلصاري) 
89  /9 /2089 

 
 من قشة رس مل علمية:

 ادل اركة يف مناق ة رسالة ادلاجستري ادلقدمة مر الطالب / العزب سليمان العزب يوسف -8
سفاجة دراسة يف اجليومورفولوجيا التطبيقية،  –األخطار اجليومورفولوجية على طريق قنا   الرس لة:عنوان 

 . 2001قسم اجلغرافيا،كلية البنات، جامعة ع  مشس،

 أمحد زلمد السيد  سر ادل اركة يف مناق ة رسالة ادلاجستري ادلقدمة مر الطالب / -2
، كلية اآلداب بدمنهور، دراسة جيومورفولوجية -جل بة التي : منطقة جبل ب يع مشال  رب عنوان الرس لة

 .2009جامعة ايسكندرية، 
 زلمد أبواليزيد احلداد سعاد / ةادل اركة يف مناق ة رسالة ادلاجستري ادلقدمة مر الطالب -7

دراسة  -فيما ب  رأس محسة والقصري منحدرات اجلاآلب الغريب للبحر األمحر: عنوان الرس لة
 .2009، كلية اآلداب، جامعة ايسكندرية، جيومورفولوجية

 الطالب: زلمد  امد عبداحلليم أمحدمر ادل اركة يف مناق ة رسالة ادلاجستري ادلقدمة  -4
 -احلافة اجلنوبية الغربية جلبال شب  جزيرة سيناء فيما ب  وادي  فريان مشااًل وا اش جنوباً  عنوان الرس لة:

  2202، جامعة بين سويف.دراسة جيومورفولوجية

 رجب عبدالفتاحفتح  ادل اركة يف مناق ة رسالة ادلاجستري ادلقدمة مر الطالب: أرلد  -9
 جزيرة سيناء  : منطقة جبل كاترينا جنوب شب عنوان الرس لة 

 جامعة كفر ال يخ – دراسة جيومورفولوجية باستخدام آلظم ادلعلومات اجلغرافية واالست عار عر بعد
.2080        
 زلمد عوض السيد السمين ادلقدمة مر الطالب:  الدكتورا  ادل اركة يف مناق ة رسالة  -9
السا ل  مبحافظة مطروح " دراسة يف جغرافية ادلناخ وأ ر  يف األآل طة الب رية بالنطاق    :عنوان الرس لة 

     2088ادلناخ التطبيق ، 
 وليد زلمد عل  زلمودادلقدمة مر الطالب:  ادلاجستري ادل اركة يف مناق ة رسالة  -3
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جامعة ايسكندرية،  -جيومورفولوجية ادلراوح الفي ية بالسا ل الغريب خللي  السويس:  عنوان الرس لة 
2088         

 أمساء زلمد أمحد زلمود عويس: ةادلقدمة مر الطالب ادلاجستري ادل اركة يف مناق ة رسالة  -1
  2088جامعة ادلنيا،  -" ادلناخ احل ري دلدينة ادلنيا" دراسة يف ادلناخ التطبيق :   عنوان الرس لة 
بكلية اآلداب  مريفط عبداللطيف أمحد  الب/ ةع و جلنة صال ية لتعي  يف وظيفة مدرس للبا ث -9

                                                                                                                                                                                                          2088قسم اجلغرافيا جبامعة دمنهور 
بكلية اآلداب قسم  زلمد عوض السمينجلنة صال ية لتعي  يف وظيفة مدرس للبا ث/ ع و  - 01

                                                                                                                                                                                                          2088اجلغرافيا جبامعة دمنهور 
بكلية اآلداب قسم اجلغرافيا   سر زلمود قمرع و جلنة صال ية لتعي  يف وظيفة مدرس للبا ث/  -88

                                                                                                                                                                                                          2088جبامعة دمنهور 
بكلية الًتبية قسم  ع و جلنة صال ية لتعي  يف وظيفة مدرس للبا ثة/ فاتر  امد عباس أبوجالل  -82

 . 2088العلوم االجتماعية جبامعة دمنهور 
 أمحد أمحد البدوي زلمدادلقدمة مر الطالب:  ادلاجستري ادل اركة يف مناق ة رسالة  -87
:  النظم البي ية الطبيعية مر الغردقة  ىت رأس بناس وعالقتها بالن اط السيا   بتطبيقات عنوان الرس لة 

     .2088جامعة بين سويف،  -آلظم ادلعلومات اجلغرافية واالست عار عر بعد
 جلبة إبراجليم رم ان زلمد الباجوري: ةادلقدمة مر الطالب ادلاجستري كة يف مناق ة رسالة ادل ار  -  84
جيومورفولوجية ادلراوح الفي ية على السا ل الغريب للبحر األمحر فيما ب  جبل الزيط    عنوان الرس لة: 

     .2088صورة، ، جامعة ادلنباستخدام االست عار مر بعد وآلظم ادلعلومات اجلغرافية  ورأس الغردقة
 داوود بر سليمان بر محد الكلباين ادل اركة يف مناق ة رسالة ادلاجستري ادلقدمة مر الطالب / -89

اخلريطة اذليدروجرافية ومستقبلها يف سلطنة عمان، دراسة جغرافية باستخدام آلظم ادلعاومات : عنوان الرس لة
  2082اجلغرافية، كلية اآلداب، جامعة ايسكندرية، 

 عبداهلل زلمد الساير زلمد ادل اركة يف مناق ة رسالة ادلاجستري ادلقدمة مر الطالب / -89
جنويب زلافظة  -جيومورفولوجية ادلنطقة ما ب  وادي أم  ي  مشااًل ووادي أم خريقة جنوباً : عنوان الرس لة
 .2082، كلية اآلداب، جامعة ايسكندرية، البحر األمحر

 العسال   / منا زلمدادلقدمة مر الطالب الدكتورا ادل اركة يف مناق ة رسالة  -83
مدينة االسكندرية منذ العصر البطلم   ىت هناية القرن الع رير دراسة جيومورفولوجية : عنوان الرس لة

         .2082وجيوأركيولوجية، كلية اآلداب، جامعة دمنهور، 
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بادلعهد العايل للخدمة  ستات زلمد خليل الطحان/ ةلتعي  يف وظيفة مدرس للبا ث استما ع و جلنة  -81
           2082االجتماعية بدمنهور 

بادلعهد العايل   سام زلمد عبدالغين الغلبانلتعي  يف وظيفة مدرس للبا ث/ استما ع و جلنة  -89
  2082للخدمة االجتماعية بدمنهور 

 نان زلمد عوض عبدالال بادلعهد العايل للخدمة / ة يف وظيفة مدرس للبا ثلتعي  استما ع و جلنة  -20
           2087االجتماعية بدمنهور 

  بدور زلمد على امساعيل / ةادل اركة يف مناق ة رسالة ادلاجستري ادلقدمة مر الطالب -28
، كلية اآلداب، جامعة  دراسة يف اجلغرافيا الطبيعية -زلافظة مطروح -زلمية العميد عنوان الرس لة:
 .2087ايسكندرية، 

 رزكار خ ر زلمد أم  / ادل اركة يف مناق ة رسالة ادلاجستري ادلقدمة مر الطالب -22
،   وض وادي سركبكان مبنطقة ق اء راآلية يف إقليم كوردستان العراق )دراسة جيومورفولوجية عنوان الرس لة:

      .2084كلية اآلداب، جامعة ايسكندرية، 
 على عبد احلميد كامل جلجرس / ادل اركة يف مناق ة رسالة ادلاجستري ادلقدمة مر الطالب -27

القاجلرة ( على شلر  –والثالث ) طنطا  ادلنطقة ا صورة فيما ب  ا ورير العرضي  الثاين عنوان الرس لة:
          .2084كلية اآلداب، جامعة ايسكندرية، ة  دراسة يف اجليمورفولوجيا التطبيقية   -التنمية والتعمري ادلقًتح 

 ضحى زلمد دويريةة/ ادلقدمة مر الطالب الدكتورا ادل اركة يف مناق ة رسالة  -24
دراسة يف اجليومورفولوجيا  -ايآلسان كعامل جيومورفولوج  يف مناطق سلتارة مر مصر عنوان الرس لة:

    .2084، كلية اآلداب، جامعة ع  مشس ، التطبيقية
 . إميان زلمد  سر البصري ة/ ادل اركة يف مناق ة رسالة ادلاجستري ادلقدمة مر الطالب -29
جيومورفولوجية السبخات على طول السا ل ال مايل ل ب  جزيرة سيناء، باستخدام آلظم  عنوان الرس لة: 

          .2089ة كلية اآلداب، جامعة ايسكندرية،  ادلعلومات اجلغرافية
 

                                                                                                   
 المؤتمرات حالندحات

 
كليةةةةةةةةة اآلداب جامعةةةةةةةةة   –قسةةةةةةةةم اجلغرافيةةةةةةةةا  –آلةةةةةةةةدوة اجلغرافيةةةةةةةةا والتخطةةةةةةةةي  ايقليمةةةةةةةةى   ةةةةةةةةور  .8

 8992ايسكندرية
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كليةةةةةةةةة اآلداب   –قسةةةةةةةةم اجلغرافيةةةةةةةةا  -آلةةةةةةةةدوة االجتاجلةةةةةةةةات احلديثةةةةةةةةة ب علةةةةةةةةم اجلغرافيةةةةةةةةا   ةةةةةةةةور   .2
   8999جامعة ايسكندرية

مبناسةةةةةبة ادل ويةةةةةة الثاآليةةةةةة لك ةةةةةف  جةةةةةر  لمةةةةة ير رشةةةةةيد ادلاضةةةةةى واحلاضةةةةةر وادلسةةةةةتقبادل ةةةةةاركة يف  .7
 كلية اآلداب بدمنهور جامعة ايسكندرية   – 8999رشيد أكتوبر

كليةةةةةةةةةة اآلداب   –قسةةةةةةةةةم اجلغرافيةةةةةةةةةا  -آلةةةةةةةةةدوة األسةةةةةةةةةتاذ الةةةةةةةةةدكتور سةةةةةةةةةليمان  ةةةةةةةةةزير ادل ةةةةةةةةةاركة يف  .4
 2000جامعة ايسكندرية

كليةةةةةةةة اآلداب   –قسةةةةةةةم اجلغرافيةةةةةةةا  -آلةةةةةةةدوة األسةةةةةةةتاذ الةةةةةةةدكتور جةةةةةةةودة  سةةةةةةةن  جةةةةةةةودة   ةةةةةةةور  .9
 جامعة ايسكندرية

كليةةةةةةةةةة   –قسةةةةةةةةةم اجلغرافيةةةةةةةةةا  -آلةةةةةةةةةدوة األسةةةةةةةةةتاذ الةةةةةةةةةدكتور فتحةةةةةةةةةى زلمةةةةةةةةةد أبوعياآلةةةةةةةةةة ادل ةةةةةةةةةاركة يف  .9
 2009اآلداب جامعة ايسكندرية

ادلةةةةةة ير الةةةةةةدويل األول دلركةةةةةةز ضةةةةةةمان اجلةةةةةةودة واالعتمةةةةةةاد جبامعةةةةةةة القةةةةةةاجلرة " اجلةةةةةةودة ادل ةةةةةةاركة يف  .3
   2001أبريل  89واالعتماد ب  الواقع والطمو ات " 

" التعةةةةةةةةاي  مةةةةةةةع جلي ةةةةةةةةة األرض" القةةةةةةةةاجلرة وجنةةةةةةةةوب سةةةةةةةةيناء، األول ادلةةةةةةةة ير الةةةةةةةةدويل ادل ةةةةةةةاركة يف  .1
 2001آلوفمرب 

 2009، آلوفمرب سيوة" التعاي  مع جلي ة األرض" الثاين ادل ير الدويل ادل اركة يف  .9

  ةةةةةةةةةةةةور ادلةةةةةةةةةةةة ير التةةةةةةةةةةةةدرييب الثالةةةةةةةةةةةةث للو ةةةةةةةةةةةةدات ذات الطةةةةةةةةةةةةابع اخلةةةةةةةةةةةةاص جبامعةةةةةةةةةةةةةة  .80
 2009/  82/ 22االسكندرية يوم الثال اء ادلوافق 

ادلةةةةةةةدين"  ادل ةةةةةةةاركة يف آلةةةةةةةدوة بعنةةةةةةةوان " تعريةةةةةةةف آلظةةةةةةةم ادلغلومةةةةةةةات اجلغرافيةةةةةةةة للمجتمةةةةةةةع  .88
 2080مايو  82كلية اآلداب بدمنهور جامعة االسكندرية ، األربعاء 

ادل ةةةةةةةةاركة يف ورشةةةةةةةةة عمةةةةةةةةل بعنةةةةةةةةوان " ادل سسةةةةةةةةات التعليميةةةةةةةةة يف ظةةةةةةةةل  قافةةةةةةةةة اجلةةةةةةةةودة  .82
 2080/ مايو 81ال املة" 

 –فةةةةةةةةر  دمنهةةةةةةةةةور  –  ةةةةةةةةور ادللتقةةةةةةةةةى الةةةةةةةةدويل األول للميةةةةةةةةةا ، جامعةةةةةةةةة االسةةةةةةةةةكندرية  .87
 2080مايو  29 -24جلنة التنمية والتعاون الدويل، 

 -مرسةةةةةةةةى علةةةةةةةةم" التعةةةةةةةةاي  مةةةةةةةةع جلي ةةةةةةةةة األرض" الثالةةةةةةةةث ادلةةةةةةةة ير الةةةةةةةةدويل ادل ةةةةةةةةاركة يف  .84
 2080 أكتوبر، أسوان

ينةةةةةةاير"  29إلقةةةةةةاء زلاضةةةةةةرة بعنةةةةةةوان " التغةةةةةةريات البي يةةةةةةة يف زلافظةةةةةةة البحةةةةةةرية بعةةةةةةد  ةةةةةةورة  .89
 2087/  2/  82زلافظة البحرية بتاريخ  –مركز إعالم كفرالدوار 
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 المؤلف ت ال لمية
 الكتب
 2088 االست عار مر بعد للجغرافي ، أسس وتدريبات .8

 ) بادل ةةةةةةةاركة( أسةةةةةةةس وتةةةةةةةدريبات –التحليةةةةةةةل ادلكةةةةةةةاين باسةةةةةةةتخدام آلظةةةةةةةم ادلعلومةةةةةةةات اجلغرافيةةةةةةةة   .2
2088   

 2084 واخلرا   ) بادل اركة( ادلسا ة ادلستوية .7

)  حتليةةةةةةةةةل ال ةةةةةةةةةبكات السةةةةةةةةةطحية وحتةةةةةةةةةط السةةةةةةةةةطحية باسةةةةةةةةةتخدام آلظةةةةةةةةةم ادلعلومةةةةةةةةةات احلغرافيةةةةةةةةةة .4
 2087بادل اركة( 

 2089فية الت اريس،  جغرا .9

 األبح ث ال لمية
 2000التغريات اجليومورفولوجية دلنطقة اجلاآلب الغريب دلصب فر  رشيد  .8

سةةةةةةةةةاآلط كةةةةةةةةةاترير  –ال ةةةةةةةةةيخ  واديمورفولوجيةةةةةةةةةة اجلةةةةةةةةةدد الناريةةةةةةةةةة بةةةةةةةةةاجلزء األدىن مةةةةةةةةةر  ةةةةةةةةةوض  .2
 2000سيناء  جنويب

سةةةةةا ل خلةةةةةي  العقبةةةةةة ادلصةةةةةري  -ادليةةةةةا   مورفولوجيةةةةةة بعةةةةة  مواضةةةةةع تنةةةةةاقص النحةةةةةط مبقاسةةةةةم  .7
 2008جنوب شرق  سيناء  -

 2007جل بة مصر الغربية  –جيومورفولوجية منخف  العرج  .4

جل ةةةةةةةةبة مصةةةةةةةةر الغربيةةةةةةةةة  –جيومورفولوجيةةةةةةةةة ادلةةةةةةةةدرجات البحرييةةةةةةةةة مبةةةةةةةةنخف  البحةةةةةةةةرير الغةةةةةةةةريب  .9
2004 

 السعوديةالتقييم اجليومورفولوج  حلوض سبخة عوشزية القصيم بادلملكة العربية  .9

 2009مورفولوجية  فر االهنيار الغا رة بأسياح القصيم بادلملكة العربية السعودية،  .3

 شةةةةةةةةةرق ايسةةةةةةةةةكندرية، دراسةةةةةةةةةة يف اجليومورفولوجيةةةةةةةةةا التطبيقيةةةةةةةةةة،  –آلطةةةةةةةةةاق ال ةةةةةةةةةاطئ بادلعديةةةةةةةةةة  .1
2003   

حتليةةةةةةةل اخلريطةةةةةةةة اجليومورفولوجيةةةةةةةة لنطةةةةةةةاق ال ةةةةةةةاطئ فيمةةةةةةةا بةةةةةةة  رأسةةةةةةة  رايةةةةةةةة وجةةةةةةةارة بالسةةةةةةةا ل  .9
 2001خللي  السويس، باستخدام تقنية االست عار مر بعد، أ سطس ال رق  

  2001 آلوفمرب أ ر التعديات الب رية يف التغريات ادلورفولوجية للجزء األدىن مر رلرى فر  رشيد، .02
11- Detecting thermal pollution of near shore environment  resulted from 

Human activities using remotely sensed data Case study: Abu Qir Bay, 



 
0

Egypt,2012, 

 

 
12- Potentials of Landsat TM Image to investigate the Nearshore and 

Offshore Bars along the Arab's Gulf Shore zone, Western of 

Alexandria, Egypt. The Egyptian journal of environmental change, 

Vol. 6, No. 1. March 2014, pp 5-14. 

 8999تقيةةةةةيم جيومورفولةةةةةوج  خلةةةةة  ال ةةةةةاطئ البحةةةةةري  ةةةةةريب مصةةةةةب رلةةةةةرى فةةةةةر  رشةةةةةيد عةةةةةام   -87
 .، دورية االآلساآليات: كلية اآلداب ، جامعة دمنهور 2084حتط الن ر ،  م2082، 
االسةةةةةةةةتخالص اآليل للةةةةةةةةنظم األرضةةةةةةةةية باسةةةةةةةةتخدام البياآلةةةةةةةةات عاليةةةةةةةةة الدقةةةةةةةةة دلر يةةةةةةةةات الالآلدسةةةةةةةةات  -84

 ،دراسةةةةةة  الةةةةةة منطقةةةةةة أبةةةةةورديس، جنةةةةةوب  ةةةةةريب شةةةةةب  جزيةةةةةرة سةةةةةيناء( رللةةةةةة رسةةةةةا ل جغرافيةةةةةة –واألسةةةةةًت 
 .2089اجلمعية احلغرافية الكويتية،  يناير 

 مصر –األسكندرية دينة مب األ رية التجوية وأ ارجلا يف ت كيل مقابر األآلفوش  -89
 .2089جلمعية احلغرافية الكويتية، ، ارللة رسا ل جغرافية دراسة يف اجليومورفولوجيا التطبيقية

مراقبةةةةةةةة التغةةةةةةةريات ادلورفولوجيةةةةةةةة فةةةةةةةوق أسةةةةةةةطر ادلةةةةةةةراوح الفي ةةةةةةةية باسةةةةةةةتخدام البياآلةةةةةةةات ادلست ةةةةةةةعرة  -89
دراسةةةةةةة  الةةةةةةة مرو ةةةةةةة  ةةةةةةوض وادي فةةةةةةريان جنةةةةةةوب  ةةةةةةريب شةةةةةةب  جزيةةةةةةرة  –وآلظةةةةةةم ادلعلومةةةةةةات اجلغرافيةةةةةةة 

 ، اجمللةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةد الثةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةامر اجمللةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة ادلصةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةرية  للتغةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةري البي ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة سةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةيناء، 
 .2089أكتوبر، ( 2)
 

 تحكيم أبح ث
 G.I.S صاد األمطار مر أسطر مدينة إب باستعمال  .8

 2089، جلادي زلمد زلمد الصليح ، اجلمعية اجلغرافية الكويتية، دراسة يف ادلناخ التطبيق 
 –درجةةةةةةات احلةةةةةةرارة ب وسةةةةةة  ادلملكةةةةةةة العربيةةةةةةة السةةةةةةعودية باسةةةةةةتخدام آلظةةةةةةم ادلعلومةةةةةةات اجلغرافيةةةةةةة  .2

، اجلمعيةةةةةةةة اجلغرافيةةةةةةةة الكويتيةةةةةةةةة،  مطةةةةةةةرية خةةةةةةةويتم جلةةةةةةةالل ادلطةةةةةةةريي، دلناخيةةةةةةةةدراسةةةةةةةة يف اجلغرافيةةةةةةةا ا
2089 

كثافةةةةةةةةة جلةةةةةةةةواء الًتوبوسةةةةةةةةفري يف مجهوريةةةةةةةةة مصةةةةةةةةر العربيةةةةةةةةة، دراسةةةةةةةةة يف اجلغرافيةةةةةةةةا ادلناخيةةةةةةةةة، دوريةةةةةةةةة  .7
 2089،االآلساآليات، كلية االداب ، جامعة دمنهور

دوريةةةةةةةةة االآلسةةةةةةةةاآليات، كليةةةةةةةةة ادلوازآلةةةةةةةةة ادلا يةةةةةةةةة ب ةةةةةةةةب  جزيةةةةةةةةرة سةةةةةةةةيناء، دراسةةةةةةةةة يف جغرافيةةةةةةةةا ادلنةةةةةةةةاخ،  .4
 2089،االداب ، جامعة دمنهور
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ادلةةةةةةةوارد األرضةةةةةةةية وإدارة صةةةةةةةياآلتها دلنطقةةةةةةةة ليةةةةةةةوا ايمةةةةةةةارات العربيةةةةةةةة ادلتحةةةةةةةدة، دوريةةةةةةةة االآلسةةةةةةةاآليات،   .9
 2089،كلية االداب ، جامعة دمنهور

اسةةةةةتخدام الصةةةةةور الف ةةةةةا ية زاخلةةةةةرا   الرقميةةةةةة يف حتةةةةةديث البياآلةةةةةات اجلغرافيةةةةةة تطبيًقةةةةةا علةةةةةى مركةةةةةز  .9
 2089،ر، دورية االآلساآليات، كلية االداب ، جامعة دمنهوربد

دراسةةةةةةةةة يف اجليومورفولوجيةةةةةةةةا التطبيقيةةةةةةةةة، دوريةةةةةةةةة االآلسةةةةةةةةاآليات، كليةةةةةةةةة االداب ،  -جزيةةةةةةةةرة سةةةةةةةةوجلاج .3
 2089،جامعة دمنهور

، أمحةةةةةد ألةةةةةف سةةةةةنة ادلاضةةةةةية 47الربةةةةةع اخلةةةةةايل خةةةةةالل صةةةةةحراء تطةةةةةور حبةةةةةريات وأآلظمةةةةةة الصةةةةةر  يف  .1
 2089اجلغرافية الكويتية،  اجلمعية بر عبداهلل الد ريي،

النحةةةةةةةةةط يف جةةةةةةةةةاآليب رلةةةةةةةةةرى فةةةةةةةةةر  رشةةةةةةةةةيد وأخطةةةةةةةةةار  باسةةةةةةةةةتخدام االست ةةةةةةةةةعار عةةةةةةةةةر بعةةةةةةةةةد وآلظةةةةةةةةةم  .9
 2089ادلعلومات اجلغرافية، دورية االآلساآليات، كلية االداب ، جامعة دمنهور ،

الربةةةةةةةع اخلةةةةةةةايل بادلملكةةةةةةةة العربيةةةةةةةة   وجنةةةةةةةوب شةةةةةةةرق  شةةةةةةةرق التكوينةةةةةةةات الرمليةةةةةةةةمورفولوجيةةةةةةةة جيو  .80
 .2089زلمد زلمود على ال رقاوي، اجلمعية اجلغرافية الكويتية، ،  السعودية

دلملكةةةةةةةةةةة العربيةةةةةةةةةةة وسةةةةةةةةةة  ا يف منطقةةةةةةةةةةة القصةةةةةةةةةةيم التبةةةةةةةةةةاير ادلكةةةةةةةةةةاين لتوزيةةةةةةةةةةع األمطةةةةةةةةةةارحتليةةةةةةةةةةل   .88
 2089اجلمعية اجلغرافية الكويتية،  ، أمحد بر عبداهلل الد ريي،السعودية

يف جل ةةةةةةةةبة ادلسةةةةةةةةتوي دال ةةةةةةةةل التحةةةةةةةةول ادلنةةةةةةةةاخ  خةةةةةةةةالل عصةةةةةةةةري البليستوسةةةةةةةة  واذلولوسةةةةةةةة    .82
اجلمعيةةةةةةة اجلغرافيةةةةةةة  ، أمحةةةةةةد بةةةةةةر عبةةةةةةداهلل الةةةةةةد ريي،مبنطقةةةةةةة القصةةةةةةيم بادلملكةةةةةةة العربيةةةةةةة السةةةةةةعودية

 2089الكويتية، 
 

 حظ مف حمن صب أك ديمية
/ 70و ةةةةةةةةةىت  2080/ 82/ 29مةةةةةةةةةر  وكيةةةةةةةةةل كليةةةةةةةةةة اآلداب ل ةةةةةةةةة ون التعلةةةةةةةةةيم والطةةةةةةةةةالب .8

3 /2080 

/  80/  1و ةةةةةةةةةةةةةةىت 2082/  80/ 9عميةةةةةةةةةةةةةةد كليةةةةةةةةةةةةةةة اآلداب جامعةةةةةةةةةةةةةةة دمنهةةةةةةةةةةةةةةور منةةةةةةةةةةةةةةذ  .2
2089. 

 ع و اجلمعية اجلغرافية ادلصرية .7
ادلةةةةةةةدير التنفيةةةةةةةذى لو ةةةةةةةدة احلاسةةةةةةةب اآلىل بكليةةةةةةةة اآلداب بةةةةةةةدمنهور جامعةةةةةةةة ايسةةةةةةةكندرية  .4

 70/9/2008-8/1/8999ب الفًتة مر 
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ع ةةةةةةو جلنةةةةةةة ادلختةةةةةةربات العلميةةةةةةة علةةةةةةى مسةةةةةةتوى جامعةةةةةةة ايسةةةةةةكندرية ب الفةةةةةةًتة مةةةةةةر عةةةةةةام  .9
2000-2002. 

آلظةةةةةةةم ادلعلومةةةةةةةات اجلغرافيةةةةةةةة واألعمةةةةةةةال ادلسةةةةةةةا ية واخلرا طيةةةةةةةة  ع ةةةةةةةو رللةةةةةةةس إدارة و ةةةةةةةدة .9
-29/9/2008بكليةةةةةةةةةةةة اآلداب بةةةةةةةةةةةدمنهور جامعةةةةةةةةةةةة ايسةةةةةةةةةةةكندرية ب الفةةةةةةةةةةةًتة مةةةةةةةةةةةر 

29/1/2002. 

ع ةةةةةةةو رابطةةةةةةةة خرجيةةةةةةةى شةةةةةةةعبة ادلسةةةةةةةا ة واخلةةةةةةةرا   باجلامعةةةةةةةات خبةةةةةةةري ادلسةةةةةةةا ة واخلةةةةةةةرا   و  .3
 و ىت اآلن 8990ادلصرية اعتباراً مر 

 Society ofبادلملكةةةةةةةةةةة ادلتحةةةةةةةةةةدة  ع ةةةةةةةةةةو مجعيةةةةةةةةةةة الكةةةةةةةةةةارتوجرافي  .1

Cartographers  93/8991-99/8993ب الفًتة مر. 

م ةةةةةةةةر  الةةةةةةةةر الت العلميةةةةةةةةة للمجموعةةةةةةةةة الطبيعيةةةةةةةةة ب مةةةةةةةةادة البحةةةةةةةةث ادليةةةةةةةةداىن لطةةةةةةةةالب  .9
 -99/2000الفرقةةةةةةةةةةةةةةةةةة الرابعةةةةةةةةةةةةةةةةةة "شةةةةةةةةةةةةةةةةةعبة عامةةةةةةةةةةةةةةةةةة " ب الفةةةةةةةةةةةةةةةةةًتة ادلمتةةةةةةةةةةةةةةةةةدة مةةةةةةةةةةةةةةةةةر 

2008/2002 ،2003-2001 

ا ة واخلةةةةةةةةةرا   ب مةةةةةةةةةادة ادل ةةةةةةةةةرو  م ةةةةةةةةةر  الةةةةةةةةةر الت العلميةةةةةةةةةة لطةةةةةةةةةالب شةةةةةةةةةعبة ادلسةةةةةةةةة .80
التطبيقةةةةةةةةى لطةةةةةةةةالب الفرقةةةةةةةةة الرابعةةةةةةةةة "شةةةةةةةةعبة ادلسةةةةةةةةا ة واخلةةةةةةةةرا   " ب الفةةةةةةةةًتة ادلمتةةةةةةةةدة 

-2001،  2001-2003، 2008/2002 -99/2000مةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةر 
 م2089و ىت 2009

مةةةةةةر  ةع ةةةةةةو فريةةةةةةق البحةةةةةةث ادليةةةةةةداىن للم ةةةةةةروعات الةةةةةةىت أصلزجلةةةةةةا قسةةةةةةم اجلغرافيةةةةةةا بالكليةةةةةة .88
 والىت تتمثل ب  2008و ىت عام  8991عام 

 ادلسر ادليداىن للظاجلرات العمراآلية مبدينة دمنهور. 

 اخلريطة ايدارية  افظة البحرية. 

 دليل مدينة دمنهور. 

ع ةةةةةةةةةةو رللةةةةةةةةةةس إدارة و ةةةةةةةةةةدة احلاسةةةةةةةةةةب اآليل ) و ةةةةةةةةةةدة ذات طةةةةةةةةةةابع خةةةةةةةةةةاص( بكليةةةةةةةةةةة  .82
   2088/  2080،  2009/ 2001اآلداب بدمنهور للعام اجلامع  

ع ةةةةةةةةةةةو جلنةةةةةةةةةةةة التسةةةةةةةةةةةيري لالتفةةةةةةةةةةةاق ادلةةةةةةةةةةةربم بةةةةةةةةةةة  كليةةةةةةةةةةةة اآلداب بةةةةةةةةةةةدمنهور والصةةةةةةةةةةةندوق  .87
    2001االجتماع  للتنمية هبد  تعميق  قافة العمل احلر عام 

ادلةةةةةةةدير التنفيةةةةةةةذي لدوريةةةةةةةة االآلسةةةةةةةاآليات الةةةةةةةيت تصةةةةةةةدرجلا كليةةةةةةةة اآلداب بةةةةةةةدمنهور خةةةةةةةةالل  .84
 28/9/2001إىل  84/9/2001الفًتة مر 
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 2088/ 2080، 2009/ 2001ع ةةةةةةةةو اجلمعيةةةةةةةةة ادلصةةةةةةةةرية للتغةةةةةةةةريات البي يةةةةةةةةة للعةةةةةةةةام  .89
 ،2082 /2087 

لجنةةةةةةةةةة التسةةةةةةةةةويق للو ةةةةةةةةةدات اخلاصةةةةةةةةةة لالآلتسةةةةةةةةةاب ادلوجةةةةةةةةة  جبامعةةةةةةةةةة ل ادلةةةةةةةةدير التنفيةةةةةةةةةذي  .83
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2080/2088 

،  2080  / 2009ع ةةةةةةةةةةو رللةةةةةةةةةةس كليةةةةةةةةةةة اآلداب بةةةةةةةةةةدمنهور عةةةةةةةةةةر العةةةةةةةةةةام اجلةةةةةةةةةةامع    .81
2080  ،2088 ،2088 /2082 

 ع و رللس إدارة و دة ضمان اجلودة .89

    QAAP2ع و الفريق التنفيذي دل رو  إآل اء آلظام داخل  للجودة  .20

 جلنة أع اء جلي ة التدريس يف م رو  اعتماد ضمان اجلودة يسر  .28

م اجلةةةةةةةامع  االعالقةةةةةةةات الثقافيةةةةةةةة بكليةةةةةةةة اآلداب جامعةةةةةةةة دمنهةةةةةةةور عةةةةةةةر العةةةةةةةع ةةةةةةةو جلنةةةةةةةة  .22
2088 /2082 

ر ةةةةةةةيس ادل ةةةةةةةرو  البحثةةةةةةة  " اخلريطةةةةةةةة الطبو رافيةةةةةةةة دلنطقةةةةةةةة األبعاديةةةةةةةة  بةةةةةةةدمنهور" قسةةةةةةةم  .27
 2087/  2082اجلغرافيا ، جامعة دمنهور، 
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 2087/  2082غرافيا ، جامعة دمنهور، اجل

ع ةةةةةةةو رللةةةةةةةس أمنةةةةةةةاء صةةةةةةةالون د.عبةةةةةةةدالوجلاب ادلسةةةةةةةريي مبكتبةةةةةةةة مصةةةةةةةر العامةةةةةةةة بةةةةةةةدمنهور  .29
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  الشه دات حالجوامز        
آلةةةةةةةدوة اجلغرافيةةةةةةةا جامعةةةةةةةة ايسةةةةةةةكندرية عةةةةةةةر ادل ةةةةةةةاركة يف كليةةةةةةةة اآلداب شةةةةةةةهادة تقةةةةةةةدير مةةةةةةةر قسةةةةةةةم اجلغرافيةةةةةةةا ب .8

 8992والتخطي  ايقليمى 
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