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ثانيًا اً-المؤهالتًالعلميــةًً:

 -2ليس ااانس اآلداب قس اام الجغرافي ااا ش ااعبة المس اااحة والخا ا ار ط كمي ااة اآلداب جامع ااة ادس ااكندرية
فرع دمنهور عام 2991م  ،بتقدير عام جيد جدا .

 -1درجة الماجستير فا اآلداب مان قسام الجغرافياا جامعاة ادساكندرية عاام 2998م  ،تخصاص
الجغرافيا المناخية بتقدير ممتاز  ،وكان عنوان الرسالة :

المناخ وأثره عمى الزراعة في وادي النيل بمصر دراسة في المناخ التطبيقى

 -3درجااة الاادكتوراا ف ا اآلداب ماان قساام الجغرافيااا جامعااة ادسااكندرية باادمنهور عااام 1001م ،
بتقدير مرتبة الشرف األولى  ،وكان عنوان الرسالة :

أثر مناخ دلتا النيل في زراعة المحاصيل الحقمية دراسة في الجغرافيا المناخية التطبيقية

ثالثًا اً-التذرجًالىظيفيًً:

 -2 -2معيد بكمية اآلداب جامعة ادسكندرية فرع دمنهور من 2993م حتى 2998م.

 -1مدرس مساعد بكمية اآلداب جامعة ادسكندرية فرع دمنهور من 2998م حتى 1001م .
 -3مدرس بكمية اآلداب جامعة ادسكندرية فرع دمنهور من 1001م حتى 1022م .
 -4درجة أستاذ مساعد بكمية اآلداب جامعة دمنهور منذ عام 1022م حتى اآلن .

 – 5درجة أستاذ بكمية اآلداب جامعة دمنهور يناير 1027م .

رابعااًً-اإلنتاجًالعلميًًً:
البحوث :

 -7التبخــر  /النــتق القياســي فــي جميوريــة مصــر العربيــة – د ارسااة ف ا الجغرافيااا المناخيااة ،
مجمة ادنسانيات  ،كمية اآلداب – فرع دمنهور  ،العدد السادس عشر 1003 ،م.

 -2تواتر سنوات الجفاف والمطر في جميورية مصر العربية – دراسة فا الجغرافياا المناخياة،
مجمة كمية اآلداب جامعة ادسكندرية ،ادصدارة التاسعة عشر1003 ،م.

 -0الرؤيـــة ايفقيـــة فـــي جميوريـــة مصـــر العربيـــة  -د ارس ااة فا ا الجغرافي ااا المناخي ااة ،مجم ااة
ادنسا ااانيات ،بكميا ااة اآلداب جامعا ااة ادسا ااكندرية فا اارع دمنها ااور ،العا اادد الواحا ااد والعشا اارون،

1005م.

 -4أثــــر المنـــــاخ عمـــــى االســـــتيالك المــــا ي لممحاصـــــيل الزراعيـــــة  -د ارسا ااة ف ا ا الجغرافيا ااا
المناخي ااة التطبيقي ااة  ،مجم ااة معه ااد بح ااوث الش اار األوس ااط بجامع ااة ع ااين ش اامس  ،الع اادد

السابع عشر 1005 ،م.

 -5حرارة التربة المصرية – دراسة في المناخ الزراعي  ،مجمة كمية اآلداب جامعة ادسكندرية
 ،ادصدارة الثانية والعشرون الممحقة بالعدد  57لسنة 1007م.

 –6صافى اإلشعاع الشمسي وأثره عمى المحتوى السكري لمقصب في جميورية مصر العربيـة
– د ارسا ااة ف ا ا الجغرافيا ااا المناخيا ااة التطبيقيا ااة  ،مجما ااة كميا ااة اآلداب جامعا ااة ادسا ااكندرية ،
ادصدارة السابعة عشرة الممحقة بالعدد  58لسنة  1008م.

 -7تغيــر الطــغط والريــال فــي التروبوســفير بجميوريــة مصــر العربيــة – د ارسااة ف ا الجغرافيااا
المناخي ااة ،مجم ااة ادنس ااانيات  ،كمي ااة اآلداب ب اادمنهور جامع ااة ادس ااكندرية  ،الع اادد ال ارب ااع

والثالثون 1020 ،م.

 –8كثافة ىواء طبقة التروبوسفير بمصر – دراسة ف الجغرافيا المناخية  ،مجمة ادنسانيات ،
كمية اآلداب جامعة دمنهور ،العدد الحادى واألربعون  ،يولية 1023م.

 –9معــــــدالت درجــــــات حــــــرارة التروبوســــــفير بجميوريــــــة مصــــــر العربيــــــة – د ارسا ا ااة ف ا ا ا

الجغرافي ا ا ا ااا المناخي ا ا ا ااة ،مجم ا ا ا ااة كمي ا ا ا ااة اآلداب جامع ا ا ا ااة ادس ا ا ا ااكندرية – الع ا ا ا اادد الخ ا ا ا ااامس

والسبعون ،عام 1024م.

 -71رطوبـــــة التروبوســـــفير وتغيراتيـــــا الرأســـــية بجميوريـــــة مصـــــر العربيـــــة – د ارسا ااة ف ا ا

الجغرافي ا ا ا ااا المناخي ا ا ا ااة ،مجم ا ا ا ااة ادنس ا ا ا ااانيات ،كمي ا ا ا ااة اآلداب جامع ا ا ا ااة دمنه ا ا ا ااور ،الع ا ا ا اادد

الثانى واألربعون1024 ،م .

 -77كميــة الغيــوم فــى مصــر وأثرىــا فــى إنتــاا الكيربــاء مــن الطاقــة الشمســية  -د ارسااة فااى
الجغرافيا المناخية التطبيقية  ،مجمة كمية اآلداب جامعة بنها ،العدد  ، 40أبريل 1025م.

 –21ســرعة ريــال التروبوســفير فــى مصــر وتغيراتيــا الرأســية  -د ارسااة فا الجغرافيااا المناخيااة،
مجمة ادنسانيات  ،كمية اآلداب جامعة دمنهور  ،العدد

الكتب :

تم اعداد بعض الكتب طبعت ونشرت فاى مكتباة دار المعرفاة الجامعياة ومنشالة المعاارف

بادسكندرية وبستان المعرفة بكفر الدوار ،وقد قامت جهات عديادة بنشار أجازان منهاا وهاذا

الكتب هى :

 – 7المناخ والزراعة – دراسة فى الجغرافيا المناخية التطبيقيـة لب ي ـة دلتـا التيـل  ،مكتباة دار
المعرفة الجامعية 1004 ،م .

 – 2المســــاحة المســــتوية – لمجغــــرافيين والكــــارتوجرافيين  ،مكتبا ااة دار المعرفا ااة الجامعيا ااة ،
1005م.

 –0رؤية عصرية لخريطة الزراعة المصرية  ،مكتبة بستان المعرفة  ،البحيرة 1006 ،م .

 -4الـــوطن العربـــى – دراســـة فـــى الشخصـــية اإلقميميـــة  ،مكتب ااة بس ااتان المعرف ااة  ،البحيا ارة ،
1007م.

 – 5شبو الجزيرة العربية – دراسة فـى الجغرافيـا االقميميـة  ،مكتباة بساتان المعرفاة  ،البحيارة ،
1007م .

 – 6الطقــــس والمنــــاخ بــــين المتيورولوجيــــا والجغرافيــــا  ،مكتب ااة بسا ااتان المعرف ااة  ،البحي ا ارة ،
1008م.

 – 7االحصاء التطبيقى لوصف وتحميل وتفسير الظاىرات الجغرافيـة  ،مكتباة بساتان المعرفاة ،
البحيرة 1009م .

 – 8عمم المساحة  ،مكتبة بستان المعرفة  ،البحيرة 1020 ،م .

 –9مصر  ...جغرافيا  ،مكتبة منشلة المعارف باالسكندرية 1022 ،م .
 – 71أوروبا – دراسة فى الشخصية االقميمية  ،تحت الطبع .

خامساًً-المشاريعًالبحثيةً:

 – 2المشاركة فى مشروع بحثى بالتعاون بين كمية اآلداب جامعة ادسكندرية فرع دمنهور
ومحافظة البحيرة بعنوان (رفع الظاهرات العمرانية بمدينة دمنهور) واعداد خ ار ط استغالل
األرض بالمدينة عام 2988م .

 – 1المشاركة فى مشروع بحثى بكمية اآلداب جامعة ادسكندرية فرع دمنهور بعنوان (تطوير
الخريطة اددارية بمحافظة البحيرة) عام 1000م .

 – 3المشاركة فى مشروع بحثى بكمية اآلداب جامعة ادسكندرية فرع دمنهور بعنوان (دليل مدينة
دمنهور) عام 1002م .

سادساًً-الخبراتًالتذريسيةًًً:
مرحمة الميسانس:

 – 2التدريس فى كمية األداب جامعة دمنهور أقسام الجغرافيا والتاريخ والمغة العربية من عام
 2993حتى اآلن .

 – 1التدريس فى كمية التربية جامعة دمنهور قسمى الجغرافيا والتاريخ من عام -1001
1008م.

 – 3التدريس فى كمية التربية لمبنات جامعة الممك فيصل بالمممكة العربية السعودية فى الفترة
بين عانى 1009 -1008م

 – 4التدريس فى كمية اآلداب جامعة الممك فيصل بالمممكة العربية السعودية فى الفترة بين
عانى 1025 -1009م

المقررات التي قمت بتدريسيا :الجغرافيا المناخية – جغرافية الطقس والمناخ -موضوع خاص فى

الجغرافيا – األساليب الكمية فى الجغرافيا – خ ار ط التوزيعات – الخ ار ط الجيولوجية  -مساقط الخ ار ط

– المشروع التطبيقى – جغرافية الوطن العربى – جغرافية مصر – جغرافية شبه الجزيرة العربية –

الجغرافيا التطبيقية – الجغرافيا الطبيعية لمزمن الرابع – الخ ار ط الكنتورية – الكشوف الجغرافية –
جغرافية العالم الجديد – جغرافية أقريقيا – جغرافية آسيا – المساحة التاكيومترية – المساحة الجيوديسية
– مناهج البحث الجغرافى – المساحة المستوية – مبادئ عمم الخ ار ط .

مرحمة الماجستير :

 – 2التدريس بمرحمة الماجستير بكمية االداب جامعة الممك فيصل بالمممكة العربية السعودية .

 – 1التدريس بمرحمة الماجستير بكمية اآلداب جامعة دمنهور لمادة دراسات متقدمة فى المناخ .

سابعاًً-مهامًأخريًبالجامعةًًً:

 – 2معاون أعضان كنتروالت قسم الجغرافيا بكمية اآلداب جامعة ادسكندرية فرع دمنهور من
عام 2994م حتى 1002م .

 – 1المس ول المالى لممشاريع التطبيقية لشعبة الخ ار ط ،والبحث الميدانى بالشعبة العامة
لعدة سنوات.

 – 3مشرف عمى المشاريع التطبيقية لشعبة المساحة والخ ار ط بكمية اآلداب جامعة ادسكندرية
فرع دمنهور خالل الفترة بين عامى 2994م حتى عام 1008م .

 – 3ر يس كنترول بقسم الجغرافيا جامعة دمنهور بين عامى 1008 -1001م .
 – 4عضو كنترول بكمية الزراعة جامعة دمنهور عام 1005م .

 – 5أمين قسم الجغرافيا بكمية اآلداب جامعة دمنهور عامى 1007 – 1006م .
 – 6ر يس كنترول الفرقة الثانية قسم الجغرافيا عام 1026م .

ثامناًً-دوراتًتذريبيةًً:

 -2اجتياز دورة مهارات المغة ادنجميزية وادعداد لشهادة التويفل 2994 TOEFIم مركز تنمية
المجتمع بجامعة ادسكندرية .

 -1اجتياز دورة ف المغة العربية 2994م متطمبات تسجيل الماجستير.
 -3دورة إعداد المعمم الجامع ف الفترة من 2995م .

 -4اجتياز دورة مهارات االتصال الفعال – مركز تنمية قدرات أعضان هي ة التدريس جامعة
ادسكندرية .

 -5اجتياز دورة مهارات التفكير – مركز تنمية قدرات أعضان هي ة التدريس جامعة ادسكندرية

 -6اجتياز دورة التدريس الفعال – مركز تنمية قدرات أعضان هي ة التدريس جامعة ادسكندرية .
 -7اجتياز دورة مهارات البحث العمم
ادسكندرية .

– مركز تنمية قدرات أعضان هي ة التدريس جامعة

 -8اجتياز دورة أخالقيات البحث العمم – مركز تنمية قدرات أعضان هي ة التدريس بدمنهور .

 -9اجتياز دورة إدارة األزمات والكوارث – مركز تنمية قدرات أعضان هي ة التدريس جامعة
ادسكندرية ف يوم .1025 / 22/ 3 – 1

 -20اجتياز دورة آداب وسموك المهنة ف

العمل الجامع – مركز تنمية قدرات أعضان هي ة

التدريس جامعة ادسكندرية ف يوم  22/30حتى .1025 / 21 /2

 -22اجتياز دورة التخطيط االستراتيج

– مركز تنمية قدرات أعضان هي ة التدريس جامعة

ادسكندرية ف يوم .1025 / 21/ 20 – 9

 -21اجتياز دورة نظم االمتحانات وتقويم الطالب– مركز تنمية قدرات أعضان هي ة التدريس
جامعة ادسكندرية ف يوم .1025 / 21/ 10 – 29

 -23اجتياز دورة التعمم االلكترون – مركز تنمية قدرات أعضان هي ة التدريس جامعة
ادسكندرية ف يوم .1025 / 21/ 11 – 12

 -24اجتياز دورة إدارة فري بحث – مركز تنمية قدرات أعضان هي ة التدريس جامعة ادسكندرية
ف يوم .1025 / 22/ 14 – 13

تاسعاً–ًعضىيةًالجمعياتًالعلميةًواللجانً:

 -2عضو الجمعية الجغرافية المصرية بالقاهرة منذ عام  2994م.

 - 1ار د أسرة توشكى بقسم الجغرافيا ىداب دمنهور خالل الفترة بين 2997 – 2994م .

 - 3مقرر أسرة النيل بقسم الجغرافيا بكمية اآلداب جامعة دمنهور بين 1005 – 1003م.
 - 4عضو مجمس قسم الجغرافيا بكمية اآلداب جامعة دمنهور منذ 1001م حتى اآلن .
 - 5مشرف عمى معمل األرصاد الجوية ومعمل التربة عام 1005 – 1001م .

 - 6عضو لجنة المكتبة بكمية اآلداب جامعة االسكندرية فرع دمنهور لعدة سنوات .

 - 7عضو لجنة ش ون الطالب بكمية اآلداب جامعة االسكندرية فرع دمنهور عدة سنوات .

 - 8عضاو لجنااة معماال المسااحة ونظاام المعمومااات الجغرافيااة بكمياة اآلداب جامعااة الممااك فيصاال
بالمممكة العربية السعودية خالل الفترة بين 1025 -1009م .

 - 9عضو لجنة سير االمتحاناات بكمياة اآلداب جامعاة المماك فيصال بالمممكاة العربياة الساعودية
خالل عامى 1024 – 1023م .

 - 20عضو لجنة الدراسات العاليا بكمية اآلداب جامعة دمنهور 1026 -1025م .
 - 22عضو لجنة ضمان الجودة بكمية األداب جامعة دمنهور 1026 -1025م .

عاشراً-المؤتمراتًوالنذواتًً:

الوطن العرب

المستجدات السياسية ف
 -2ندوة ُ
بدمنهور ،جامعةاالسكندرية 1004 ،م.

– رؤية جغرافية وتاريخية – كمية اآلداب

 - 1ندوة الجغرافيا وحوار الحضارات _ قسم الجغرافيا _كمية اآلداب جامعة ادسكندرية عام
 1006م.

 - 3مؤتمر حماية التربة ف

المناط

الجافة وشبه الجافة بكمية اآلداب بدمنهور جامعة

ادسكندرية ،الخميس  8مارس 1007 ،م.

 -4المؤتمر الدولى " التعايش مع هي ة األرض" 18-11 ، 1008نوفمبر  1008م.

