السيرة الذاتية لألتسا ذ الدكاور عبد العظيم أحمد عبد العظيم

صفحة  1من 66

سيرة ذاتية

@ أوال :الممف الشخصي
( )1بيانات أساسية:
ـ االس ـ ـ ـم :عبد العظيم أحمد عبد العظيم مصطفى
: Abd El Azem Ahmed Abd El Azem

ـ تاريخ المي ـ ــالد 01 :يناير 0635ـ الرمل ـ اإلسكندرية.
ـ الديانـ ـ ـ ــة  :مســمم

ـ الحالة االجتماعيــة  :متزوج

ـ الوظيف ـ ـ ــة  :أستاذ دكتور بقسم الجغرافيا
ـ التخصص العام  :الجغرافيا البشرية

ـ التخصص العام  :الجغرافيا السياسية
ـ عنوان العمـ ــل  :جامعة دمنيور /كمية اآلداب  /قسم الجغرافيا

ـ عنوان المراسالت  :مصر /جامعة دمنيور /كمية اآلداب  /قسم الجغرافيا.

ـ محـ ــمول )112( 10220510301 :

ـ بريـ ــد إلكترونــيazeem@art.dmu.edu.eg :

ـ بريـ ـد إلكترونــيazeem0355@gmail.com :
ـ موقع األبحاث المنشورة عمى شبكة اإلنترنت:
http://www. damanhour. edu. eg/artsfac/Pages/Page.
aspx?id=2409
( )2الدرجات العممية:
ـ ليسانس آداب من جامعة اإلسكندرية قسم الجغرافيا بتقدير جيد.0661 ،
ـ ماجستير في اآلداب من جامعة اإلسكندرية بتقدير ممتاز.0663 ،

ـ دكتوراه في اآلداب من جامعة اإلسكندرية بمرتبة الشرف األولى.2111 ،

ـ ليسانس أصول الدين والدعوة ،جامعة األزىر.0665 ،

ـ إجازة حفص من معيد القراءات باألزىر الشريف.0664 ،
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( )3التدرج الوظيفى:
ـ ـ ـ م ـ ــدرس مس ـ ــاعد بقس ـ ــم الجغرافي ـ ــا بكمي ـ ــة اآلداب جامع ـ ــة اإلس ـ ــكندرية – ف ـ ــرع دمني ـ ــور
( 0665/6/01وحتى )2111/01/11

ـ ـ ـ ـ ـ ـ مـ ـ ـ ـ ــدرس بقسـ ـ ـ ـ ــم الجغرافيـ ـ ـ ـ ــا بكميـ ـ ـ ـ ــة اآلداب جامعـ ـ ـ ـ ــة اإلسـ ـ ـ ـ ــكندرية – فـ ـ ـ ـ ــرع دمنيـ ـ ـ ـ ــور
( 2111/01/10وحتى )2115/4/25

ـ ـ ـ ـ أسـ ـ ــتاذ مسـ ـ ــاعد بقسـ ـ ــم الجغرافيـ ـ ــا بكميـ ـ ــة اآلداب جامعـ ـ ــة اإلسـ ـ ــكندرية – فـ ـ ــرع دمنيـ ـ ــور
( 2115/4/26وحتى )2101/01/22

ـ ـ أس ــتاذ مس ــاعد بقس ــم الجغرافيـ ــا بكمي ــة اآلداب جامع ــة دمني ــور ( 2101/01/23وحتـــى
)2101/01/2

ـ أستاذ بقسم الجغرافيا بكمية اآلداب جامعة دمنيور ( 2101/01/1وحتى اآلن)
 وكيـ ــل الكميـ ــة لش ـ ـ ون خدمـ ــة المجتمـ ــع وتنميـ ــة البي ـ ــة ( 2102/1/26وحتـ ــى -1-25)2103

ـ ر يس قسم الجغرافيا بكمية اآلداب جامعة دمنيور ( 2103/5/0وحتى اآلن)

( )4الجوائز :

0ـ جا زة جامعة اإلسكندرية لمتشجيع العممى.2112 ،

2ـ جا زة ىي ة قضايا الدولة لمفقو اإلسالمى. 2112 ،

1ـ جا زة جامعة القاىرة (البحوث التطبيقية في خدمة مصر)2113.،

 1ـ جــا زة مؤسســة عبــد ا كنــون لمد ارســات اإلســالمية واألدب المغربــي (المممكــة المغربيــة)،
2116

2ـ جا زة وقف المستشار الدكتور محمد شوقي الفنجري (لخدمـة الـدعوة والفقـو اإلسـالمي) ،
. 2116

-3الجا زة التشجيعية لمسابقة لجنة اإلعجاز العممي لمقرآن والسنة المطيرة بمجمع البحـوث
اإلسالمية باألزىر الشريف2116 ،

4ـ جا زة ناجي نعمان األدبية( ،لبنان)2102 ،
( )5شهادات الشكر والتقدير:

 .0المجمس األعمى لمشباب والرياضة ،قطاع إعداد القادة0664 ،
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 .2قا د الفوج الثامن لمعسكر باجوش الصيفي ،جامعة اإلسكندرية2112 ،
 .1جامعة اإلسكندرية ،بمناسبة الحصول عمى جا زتيا التشجيعية2112 ،
 .1دارة الدكتور سمطان القاسمي لمدراسات الخميجية ،الشارقة. 2115 ،
 .2مجمع البحوث اإلسالمية باألزىر الشريف2115 ،

 .3قسم الجغرافيا بكمية اآلداب ،جامعة اإلسكندرية2115 ،

 .4قسم التاريخ بكمية اآلداب  ،جامعة قناة السويس2115 ،
 .5مكتبة اإلسكندرية2115 ،

 .6كمية التربية الرياضية باإلسكندرية2115 ،

.01

كمية اآلداب والعموم اإلنسانية ،جامعة قناة السويس ،نوفمبر2115م.

.00

الجمعية الجغرافية الكويتية2116 ،

.02

رابطة خريجـي شـعبة الخـ ار ط والمسـاحة ،وجامعـة اإلسـكندرية بمناسـبة

اليوبيل الذىبي إلنشـاء شـعبة الخـ ار ط والمسـاحة بقسـم الجغرافيـا ،كميـة اآلداب،

2116

.01

كمية اآلداب بدمنيور2101 ،

.01

وحدة ضمان الجودة بكمية اآلداب بدمنيور2101 ،

.03

كمية اآلداب ،جامعـة اإلسـكندرية ،بمناسـبة الحصـول عـل جـا زة نـاجي

.02

قسم الجغرافيا بكمية اآلداب بدمنيور2101 ،

نعمان األدبية2102 ،

.04

االتحاد اإلقميمي لمجمعيات والمؤسسات األىمية ،شعبة شرق ،محافظة

اإلسكندرية2102 ،

.05

قسم الجغ ارفيا بكمية اآلداب ،جامعة اإلسكندرية2102 ،

.21

جامعة المنيا ،والمجمس األعمى لمثقافة 01 ،مارس .2101

.06
.20

قسم الجغرافيا بكمية اآلداب ،جامعة اإلسكندرية ،سبتمبر 2101

كميــة اآلداب والعمــوم اإلنســانية بنمســيك ،جامعــة الحســن الثــاني ،الــدار

البيضاء ،المممكة المغربية ،يناير 2102

.22

جامعة سوىاج  ،إبريل .2102
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قسم التاريخ  -كمية اآلداب  -جامعة المنيا ،إبريل .2103
قسم الجغرافيا بكمية اآلداب ،جامعة اإلسكندرية2103 ،

( )6ال نشةة التعميمية والعممية والتةبيقية:
.0

ـ ـ مــدير تحريــر دوريــة كميــة اآلداب المح ركمــة بــدمنيور .اإلنســانيات 2112( ،
حتى )2115

.2

ـ ـ المشــرف العــام عمــى األعمــال المســاحية ورســم الخ ـ ار ط والمشــروع التطبيقــى

.1

ـ عضـو مجمــس قسـم الجغرافيــا بكميـة اآلداب بــدمنيور ،منـذ  2113/5/0حتــى

لطالب شعبة الخ ار ط والمساحة .2111/2112

اآلن.

.1

ـ عضو لجنة العالقات العممية والثقافية لمعام الجامعي .2115/2114

.2

ـ المشـرف عمـى األعمـال المسـاحية والخـ ار ط لممشـروع التطبيقـى لطـالب شـعبة

.3

ـ المشرف عمى مشروع البحث الميداني في الفيـوم لطـالب الفرقـة الرابعـة شـعبة

.4
.5
.6
.01

الخ ار ط والمساحة .2116/2115
عامة .2116/2115

ـ ـ المشــرف عمــى الد ارســة الميدانيــة لمعــالم اإلســكندرية لطــالب الفرقــة األولــى،
مادة الكشوف الجغرافية.2116/2115 ،

ـ عضو لجنة العالقات العممية والثقافية لمعام الجامعي .2116/2115

ـ ـ أمــين مجمــس قســم الجغرافيــا بكميــة اآلداب بــدمنيور ،منــذ  2116/2/2حتــى
2100/5/11

ـ ـ مشــرف عمــى األعمــال المســاحية والخ ـ ار ط لممشــروع التطبيقــى لطــالب شــعبة

الخ ار ط والمساحة 2101/2116

.00

ـ ر يس كنترول الفرقة الثالثة قسم الفمسفة لمعام الجامعي 2116/2115

.01

ـ عضو لجنة العالقات العممية والثقافية لمعام الجامعي 2101/2116

.02
.01

ـ ر يس كنترول الفرقة الرابعة قسم الفمسفة لمعام الجامعي 2101/2116
ـ عضو لجنة كنترول األس مة لمعام الجامعي 2101/2116
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.02

ـ ـ ـ ـ عضـ ـ ــو لجن ـ ـ ــة (تظممـ ـ ــات الط ـ ـ ــالب لنتـ ـ ــا ج االمتحانـ ـ ـ ـات لمعـ ـ ــام الج ـ ـ ــامعي

.03

ـ ر يس كنترول الفرقة الثانية قسم الجغرافيا لمعام الجامعي .2100/2101

.04

)2101/2116

ـ ـ عض ــو فري ــق اإلشـ ـراف عم ــى األعم ــال المس ــاحية ورس ــم الخـ ـ ار ط والمش ــروع
التطبيقى لطالب شعبة الخ ار ط والمساحة .2100/2101

.05

ـ عضو لجنة العالقات العممية والثقافية لمعام الجامعي .2100/2101

.21

ـ ـ عض ــو لجن ــة تس ــمم وفح ــص طمب ــات انتخاب ــات اتح ــاد الط ــالب بالكمي ــة لمع ــام

.20

ـ ر يس لجنة انتخابات الفرقة األولى في انتخابات اتحـاد الطـالب بالكميـة لمعـام

.22

ـ عضو لجنة خدمة المجتمع وتنمية البي ة لمعام الجامعي .2102/2100

.21

ـ ر يس كنترول الفرقة الرابعة قسم الجغرافيا لمعام الجامعي .2102/2100

.06

.21

ـ عضو لجنة مراجعة الكنتروالت النموذجية لمعام الجامعي .2100/2101

الجامعي .2100/2101
الجامعي .2100/2101

ـ ـ عض ــو فري ــق اإلشـ ـراف عم ــى األعم ــال المس ــاحية ورس ــم الخـ ـ ار ط والمش ــروع

التطبيقى لطالب شعبة الخ ار ط والمساحة .2102/2100

.22

ـ ر يس لجنة اعتماد ال حة التعميم المفتوح لكمية اآلداب.2102 ،

.24

ـ عضو لجنة خدمة المجتمع وتنمية البي ة لمعام الجامعي .2101/2102

.26

ـ ر يس كنترول الدراسات العميا (المستوى األول) قسم الجغرافيا لمعـام الجـامعي

.11

ـ ـ عض ــو فري ــق اإلشـ ـراف عم ــى األعم ــال المس ــاحية ورس ــم الخـ ـ ار ط والمش ــروع

.23
.25

ـ عضو مجمس كمية اآلداب بدمنيور ،لمعام الجامعي .2101/2102

ـ ر يس كنترول الفرقة األولى قسم الجغرافيا لمعام الجامعي .2101/2102
.2101/2102

التطبيقى لطالب شعبة الخ ار ط والمساحة .2101/2102

.10

ـ ر يس كنترول الدراسات العميا قسم الجغرافيا لمعام الجامعي .2101/2101

.12

ـ عضو كنترول التعميم المفتوح ،قسم الجغرافيا لمعام الجامعي .2101/2101

.11

ـ ر يس كنترول الفرقة األولى قسم الجغرافيا لمعام الجامعي .2101/2101
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.11

ـ ـ ر ــيس فري ــق اإلشـ ـراف عم ــى األعم ــال المس ــاحية ورس ــم الخـ ـ ار ط والمش ــروع

.12

ـ ـ عضــو ىي ــة تحريــر المجمــة العربيــة لمتغيــر البي ــي المح ركمــة  ،تصــدر عــن:

التطبيقى لطالب شعبة الخ ار ط والمساحة .2101/2101

الجمعي ــة المصـ ـرية لمتغيـ ـرات البي ي ــة ،اإلس ــكندرية ،التــرقيم ال ــدولي:

ISSN

2090-228X

.13

ـ عضو لجنة صندوق التكافل االجتماعي ،لمعام الجامعي .2101/2101

.15

ـ عضو مجمس كمية اآلداب بدمنيور ،لمعام الجامعي .2102/2101

.11

ـ ر يس كنترول الفرقة األولى قسم الجغرافيا لمعام الجامعي .2102/2101

.14
.16
.10

ـ عضو لجنة التقويم والمتابعة ،لمعام الجامعي .2101/2101

ـ عضو لجنة مراجعة الكتاب الجامعي ،لمعام الجامعي .2102/2101
ـ ـ ر ــيس كنتــرول الفرقــة األولــى لمتعمــيم المفتــوح ،قســم الجغرافيــا لمعــام الجــامعي
.2102/2101

.12

ـ عضو لجنة الجوا ز بالكمية ،لمعام الجامعي .2102/2101

.11

ـ عضو مجمس التأديب االست نافي لمطالب ،لمعام الجامعي .2102/2101

.11
.12

ـ عضو مجمس التأديب لمتعميم المفتوح ،لمعام الجامعي .2102/2101

ـ مفــوض الســيد أ.د .عميــد الكميــة فــي حضــور لجنــة القطــاع بــالمجمس األعمــى
لمجامعات ،لمعام الجامعي .2102/2101

.13

ـ عضو لجنة فحـص ومراجعـة الكتـاب الجـامعي لقسـم الجغرافيـا لمعـام الجـامعي

.14

ـ عضو مجمس التأديب لمطالب ،لمعام الجامعي .2103/2102

.15
.16
.21

.2103/2102

ـ المشرف المالي واإلداري لممشروع التطبيقى لطـالب شـعبة الخـ ار ط والمسـاحة
.2103/2102

ـ عضو مجمس التأديب لمطالب ،لمعام الجامعي .2103/2102

عضـ ـ ـ ــو لجنـ ـ ـ ــة (تظممـ ـ ـ ــات الطـ ـ ـ ــالب لنتـ ـ ـ ــا ج االمتحانـ ـ ـ ــات لمعـ ـ ـ ــام الجـ ـ ـ ــامعي
)2103/2102
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عضـ ــو لجن ـ ــة المحكمـ ــين لفح ـ ــص اإلنتـ ــاج العمم ـ ــي لشـ ــغل وظ ـ ــا ف األس ـ ــاتذة
واألساتذة المساعدين ،تخصص الجغرافيا ،التابعة لممجمس األعمـى لمجامعـات،

الدورة الثانية عشر (.)2106-2103

.22

إقامـة دوري كـرة القــدم الـذي أقــيم بقسـم الجغرافيــا بكميـة اآلداب بجامعــة

دمنيور في مارس  2104بالتعاون مع رابطة خريجي المساحة والخ ار ط ونظم
المعمومات الجغرافية بالجامعات المصرية

.21

اإلشراف عمـى نـدوة (يـوم الجيومـاتكس)  2104/1/23بقسـم الجغرافيـا

بكمية اآلداب بالتعـاون مـع رابطـة خريجـي المسـاحة والخـ ار ط ونظـم المعمومـات

الجغرافية بالجامعات المصرية
.21

إقام ــة ن ــدوة (المنيجي ــات الحديث ــة ف ــي جغرافي ــة الري ــف) بالتع ــاون م ــع

رابطـ ــة خريجـ ــي المسـ ــاحة والخ ـ ـ ار ط ونظـ ــم المعمومـ ــات الجغرافيـ ــة بالجامعـ ــات

المصـرية والجمعيــة الجغرافيـة المصـرية والمجموعــة الجغرافيـة المصـرية لمتنميــة
الريفيــة (مجمتــر) بر اســة األســتاذ الــدكتور صــالح عبــد الجــابر عيســى أســتاذ
جغرافية العمران بكمية اآلداب جامعة المنوفية يوم الخميس  1مايو 2104

( )7المشروعات التنموية وخدمة المجتمع:

 .0ـ المدير التنفيذى لمشروع الخريطة اإلدارية لمحافظة البحيرة ..عام 2111

 .2ـ ـ عض ــو فري ــق عم ــل المس ــد المي ــداني لمظ ــاىرات العمراني ــة بمدين ــة دمني ــور م ــن
 0665وحتى 2110

 .1ـ عضو فريق عمل دليل مدينة دمنيور من  0665وحتى 2110
 .1ـ عضو لجنة القراءة لمجميع بمحافظة البحيرة عام 2110

 .2ـ عضو لجنة التوعية الدينية بمحافظة البحيرة عام 2112

 .3ـ مدير مشروع محو األمية بكمية اآلداب بدمنيور منذ 2116/1/05

 .4ـ عضو جمعية أصدقاء مرضى مستشفى الطمبة الجامعي بجامعة اإلسكندرية.
 .5ـ عضو جمعية الرواق لمتنمية وحماية اإلنسان والبي ة باإلسكندرية.
 .6ـ عضو جمعية مسجد أبو شبانة الخيرية باإلسكندرية.
.01

ـ عضو شرف نادي الميندسين باإلسكندرية.
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.00
.02

صفحة  8من 66

ـ عضو شرف مؤسسة ناجي نعمان األدبية( ،لبنان)2102 ،

ـ نا ــب ر ــيس رابطــة خريجــي المســاحة ونظــم المعمومــات الجغرافيــة بالجامعــات

المصرية منذ 2101/6/20

.01

ـ عضو لجنة رفـع الممكيـات داخـل الحيـز العم ارنـي لمدينـة إدكـو ،بقـرار محـافظ

البحيرة رقم  320بتاريخ .2101/2/6

.01

ـ ـ نا ــب ر ــيس مجم ــس إدارة مرك ــز رعاي ــة المكف ــوفين بكمي ــة اآلداب  ،جامع ــة

.02

ـ ر ــيس مجمــس إدارة وحــدة األزمــات والطـوارئ بكميــة اآلداب  ،جامعــة دمنيــور

دمنيور من .2102/4/0
من .2102/2/1

( )1البحاث الجغرافية المنشورة:

@ ثانيا :البحث العممي

0ـ ـ التــدىور البي ــى وآثــاره االجتماعيــة واالقتصــادية عمــى صــيادى بحي ـرة إدكــو ،مجمــة كميــة
اآلداب بدمنيور ،اإلنسانيات ،العدد التاسع ،إبريل ( . 2110ص)201-044

2ـ ـ أنمــاط توزيــع الصــحف فــى مدينــة اإلســكندرية ،مجمــة اآلداب والعمــوم اإلنســانية ،جامعــة
المنيا ،العدد  ،11إبريل ( .2112ص)133 -112

1ـ اتحاد المغرب العربى بين طموحات اإلنشاء ومعوقات التنمية .ندوة التنمية البشـرية فـى

إفريقيا معيد البحوث والدراسات اإلفريقية ،جامعة القاىرة ،مارس ( .2111ص-010

)012

1ـ ـ الم ـرأة العاممــة فــى األط ـراف الريفيــة شــرق اإلســكندرية  ..د ارســة جغرافيــة تطبيقيــة عمــى
ســوق خورشــيد ،المــؤتمر العممــي ال اربــع لتنميــة الريــف المصــري ،كميــة اليندســة ،جامعــة

المنوفية ،سبتمبر ( .2111ص) 532-511/2

 2ـ أطمــس مديريــة البحيـرة كمــا ورد فــى قــاموس محمــد رمــزى .نــدوة نــدوة عبــد الفتــاح وىيبــة
يوليو  ،2111كمية اآلداب ـ جامعة اإلسكندرية( .ص) -

السيرة الذاتية لألتسا ذ الدكاور عبد العظيم أحمد عبد العظيم

صفحة  9من 66

 3ـ البعــد السياســي لبتــرول العـراق( .مشــارك مــع أ .د .محمــد عمــى بيجــت الفاضــمى) مجم ـة
كمية اآلداب بدمنيور ،اإلنسانيات ،العدد  ،02مايو ( . 2111ص) 241-224

 4ـ ـ التط ــور الت ــاريخي لمخريط ــة اإلداري ــة لمحافظ ــة البحيـ ـرة( ،مش ــارك م ــع آخـ ـرين) ض ــمن
إصدارات قسم التاريخ ،بكمية اآلداب بدمنيور (إقمـيم رـرب الـدلتا وعالقتـو بجي ارنـو عبـر

العصور).2111 ،

5ـ ـ القطــاع ريــر الرســمي لنقــل الركــاب بحــي المنت ـزه باإلســكندرية  ..د ارســة جغرافيــة ،مجمــة

كمي ـ ــة اآلداب ،جامع ـ ــة اإلس ـ ــكندرية ،سمس ـ ــمة اإلص ـ ــدارات الخاص ـ ــة ،فب اري ـ ــر.2112 ،

(ص) 12-0

6ـ العشوا يات فى محافظة اإلسكندرية دراسة جغرافية تطبيقية  ،بحث حاصل عمـى جـا زة
الدراسات التطبيقية لخدمة مصر  ،جامعة القاىرة2113 ،

 01ـ ـ اليجـ ـرة م ــن مك ــة إل ــى الحبش ــة ف ــى ص ــدر اإلس ــالم  ..د ارس ــة تحميمي ــة ف ــى الجغرافي ــا
الحضارية ،المؤتمر السادس لمركز دراسات المستقبل بجامعة أسيوط[ ،العرب وأفريقيا:

فضاء استراتيجي مشترك] ،أسيوط ،إبريل ( .2114ص) 15-0

00ـ رحمة العمـل اليوميـة لمعـاممين بالشـركة العربيـة لمغـزل والنسـيج باإلسـكندرية مـن منظـور
جغ ارفـ ـ ــي ،مجمـ ـ ــة كميـ ـ ــة اآلداب ،جامعـ ـ ــة اإلسـ ـ ــكندرية ،اإلصـ ـ ــدارة التاسـ ـ ــعة ،الممحقـ ـ ــة
بالعدد ،24مايو 0( .2114ص)22-

 02ـ القوى العاممة فى دول المغرب العربي  ..دراسة ديموجرافيـة ،المـؤتمر الـدولي التنميـة
المســتدامة فــي العــالم اإلســالمي فــي مواجيــة العولمــة ( ،رابطــة الجامعــات اإلســالمية)،
القاىرة 04 ،ـ  06مايو 0( .2115ص)21-

01ـ المشروعات القومية وأثرىا في تغير خريطة األقسام اإلداريـة  ..قنـاة السـويس نموذجـا،

المــؤتمر الــدولي ةقنــاة الســويس :الحاضــر والمســتقبلب ،كميــة اآلداب والعمــوم اإلنســانية،

جامعة قناة السويس ،نوفمبر2115م.

01ـ ـ الخمــيج العربــي فــي كتابــات الرحالــة المســممين ،مــؤتمر المالحــة البحريــة فــي الخم ــيج
العربي عبر العصور ،جامعة الشارقة ،نوفمبر .2115
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02ـ ـ التخطــيط المغــوي لتأصــيل اليويــة العبريــة فــي فمســطين – د ارســة فــي جغرافيــة المغــات،
المؤتمر السـنوي األول لمعمـوم االجتماعيـة واإلنسـانية ،المركـز العربـي لثبحـاث ود ارسـة

السياسات ،الدوحة – قطر ،مارس ( .2102ص)12-0

03ـ األبعاد التنموية لبتـرول السـودان ،الممتقـى الخـامس لمجغـرافيين العـرب ،جامعـة الكويـت
والجمعية الجغرافية الكويتية ،الكويت2 ،ـ 4إبريل ( .2116ص)0224-0061

04ـ مراقد آل البيت في مدينة القاىرة  ..دراسة جغرافية ،مـؤتمر السـياحة العربيـة فـي عـالم

متغيـر  ،قسـم الجغرافيـا ،كميـة اآلداب ـ جامعـة اإلسـكندرية ،يوليـو ( .2101ص-121

) 142

05ـ ـ مقــاىي اإلنترنــت فــي حــي الجمــرك بمدينــة اإلســكندرية د ارســة ميدانيــة مــن منظــور
جغ ارفـي  ،سمسـمة :رسـا ل جغرافيـة ،الجمعيــة الجغرافيـة الكويتيـة ،الكويـت ،العــدد ،141
رجب 0111ىـ /يونيو( .2102ص)11-1

 06ـ أطفــال الشـوارع فــي حــي الســيدة زينــب بمدينــة القــاىرة رؤيــة جغرافيــة  ،سمســمة :رســا ل
جغرافي ـ ــة ،الجمعي ـ ــة الجغرافي ـ ــة الكويتي ـ ــة ،الكوي ـ ــت ،الع ـ ــدد  ،142ش ـ ــعبان 0111ىـ ـ ــ/
يوليو( .2102ص)14-0

21ـ تحميـل جغ ارفـي النتخابـات مجمـس الشـعب عـام  2100محافظـة اإلسـكندرية نموذجـا ،

المجمـ ــة الجغرافي ـ ــة العربي ـ ــة ،الجمعي ـ ــة الجغرافي ـ ــة المص ـ ـرية ،الق ـ ــاىرة ،الع ـ ــدد ،31ج،2
( .2101ص)31-0

20ـ ـ األبعــاد الجغرافيــة لمشــكمة الزحــف العم ارنــي عمــى األرض الزراعيــة فــي قريتــي بســطرة

ومنشأة نصار بمركز دمنيور ،المجمة الجغرافيـة العربيـة ،الجمعيـة الجغرافيـة المصـرية،

القاىرة ،العدد ،30ج0( .2101 ،0ص) 13
أبحاث ما بعد الستاذية
22ـ اإلبادة الجماعية في فمسطين  ..دراسة في جغرافيـة الجريمـة :نـدوة جغرافيـة الجريمـة ،
قسم الجغرافيا ،كمية اآلداب ـ جامعة المنيا 01 ،مارس .2101

21ـ ـ األبعــاد االقتصــادية واالجتماعيــة لج ـ ار م المخــدرات فــي مدينــة اإلســكندرية :نــدوة دور
المؤسس ــات االجتماعي ــة والرياض ــية ف ــي الوقاي ــة م ــن المخ ــدرات ،جامع ــة ن ــايف العربي ــة

لمعموم األمنية ،الرياض1435 ،ىـ 2101 /م.
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 21ـ ـ جغرافي ــة المي ــاه الع ــابرة لمح ــدود ،المجم ــة المصـ ـرية لمتغي ــر البي ــي ،الجمعي ــة المصـ ـرية
لمتغيرات البي ية ،اإلسكندرية ،العدد الثاني ،المجمد السادس ،أكتوبر .2101

 -22بــالد العــرب وأفريقيــا فــي خـ ار ط اليونــان والرومــان :النــدوة الدوليــة (العــرب فــي أفريقيــا

قبــل اإلســالم) ،كميــة اآلداب والعمــوم اإلنســانية بنمســيك ،جامعــة الحســن الثــاني ،الــدار

البيضاء-المغرب 22-21 ،يناير .2102

 -23إدارة المي ــاه الع ــابرة لمح ــدود  ..ني ــر النيـ ــل نموذج ــا .م ــؤتمر مس ــتقبل األم ــن المـ ــا ي

المصـري فـي ضـوء التحـديات المعاصـرة ،كميـة اآلداب – جامعـة سـوىاج 2 ،و 3إبريــل
.2102

 -24التخطيط المغوي لمعبرية في فمسطين ،مجمة التخطيط والسياسة المغوية ،مركـز الممـك
عبــد ا بــن عبــد العزيــز الــدولي لخدمــة المغــة العربيــة ،الســعودية ،العــدد األول ،محــرم

0114ه /أكتوبر 2102م

 -25الحــدود الصــفوية العثمانيــة فــي إقمــيم كردســتان-د ارســة فــي الجغرافيــا السياســية ،نــدوة
مشــكالت الحــدود والثغــور عبــر العصــور  ،قســم التــاريخ ،كميــة اآلداب ،جامعــة المنيــا،

الثالثاء 2103/1/02

 -26جغرافيــة األديــان فــي األم ـريكتين ،دوريــة اإلنســانيات ،كميــة اآلداب ،جامعــة دمنيــور،
العدد  ،11يناير 2102.

11ـ وصف بالد األندلس كما ورد في مخطوط تحفة المموك والررايب لما فـي البـر والبحـر
من العجايب والغ اريـب لمشـيخ عمـي زنبـل الرمـال ،المـؤتمر الـدولي (الحضـارة اإلسـالمية

ف ــى األن ــدلس) ،مرك ــز د ارس ــات الحض ــارة اإلس ــالمية بمكتب ــة اإلس ــكندرية 02 ،ن ــوفمبر
.2103

 -10األقميــة المســممة فــي كينيــا د ارســة فــي جغرافيــة االرت ـراب  ،المــؤتمر الــدولي (البي ــة
والسكان والتنمية في دول العالم اإلسالمي) ،جامعة األزىر ،القاىرة 20-06 ،ديسـمبر

.2103

 -12أسممء ال ق م ولل ء م لفممملر م لدالالته م لى ممتل ح م رنل م م،ل ءمممتء ل م ل مل
(التعدديــة والتعــايش الســممي فــي مصــر)لجامعــة عــين شــمس بالتعــاون مــع بيــت العا مــة
المصرية والمركز الثقافي القبطي األرثوذكسي ،القاىرة،لل 2-2مايو 2104
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( )2البحاث غير الجغرافية المنشورة:
0ـ المعموماتية وىوية األمة ،المؤتمر السنوي لقضـايا السـكان والتنميـة ،المركـز الـديموجرافي
بالقاىرة ،ديسمبر.2111 ،

2ـ ـ دور األخــالق فــي تغييــر الواقــع المعاصــر مــن خــالل فكــر اإلمــام النورســي ،المــؤتمر
العالمي السابع لفكر بديع الزمان النورسى (استانبول بتركيا ـ أكتوبر 2111م)

1ـ ـ ـ اإلسـ ــالم والديمقراطيـ ــة ..شـ ــقاق أم وفـ ــاقق ،نـ ــدوة الممارسـ ــة الديمقراطيـ ــة فـ ــي الت ـ ـراث
اإلفريقي  ،الجماىيرية الميبية6 ،ـ 00سبتمبر (الفاتد) 2113.

1ـ الدكتور محمد بيومي ميران مفك ار إسالميا  ..رؤية تاريخية ودينية تحميمية ،ندوة األستاذ
ال ــدكتور محم ــد بي ــومي ميـ ـران ،كمي ــة اآلداب

ـ جامع ــة اإلس ــكندرية ،م ــارس .2115

(بالمشاركة مع :أ.د .سحر السيد عبد العزيز سالم).

2ـ األخطار االقتصادية لظـاىرة التكفيـر  ..السـياحة وجماعـات التكفيـر فـي مصـر نموذجـا،
مــؤتمر ظــاىرة التكفيــر  ..األســباب ،اآلثــار ،العــالج  ،جامعــة اإلمــام محمــد بــن ســعود
اإلسالمية ،المدينة المنورة ،المممكة العربية السعودية ،شوال 0112ىـ سبتمبر .2100

( )3الكتب الجغرافية المنشورة:

0ـ الجغرافيا السياسية ،مكتبة اإلسراء ،اإلسكندرية111( 2101 ،صفحة).
2ـ الكشوف الجغرافية ،دار الكنوز ،اإلسكندرية255( 2102 ،صفحة).
1ـ الفكر الجغرافي ،مكتبة اإلسراء ،اإلسكندرية2101 ،

1ـ جغرافية األديان ،دار المعرفة الجامعية ،اإلسكندرية2101 ،
( )4الكتب غير الجغرافية المنشورة:

0ـ اإلسالم والبي ة ،مؤسسة شباب الجامعة ،اإلسكندرية002( .0666 ،صفحة).
2ـ المرأة فى صدر اإلسالم ،مكتبة بستان المعرفة ،كفر الدوار2110. ،
1ـ آداب الزواج ،الطبعة الثالثة ،مكتبة اإلسراء ،اإلسكندرية2113 ،
1ـ مختصر صحيد البخارى ،الصفا والمروة ،اإلسكندرية2113 ،

2ـ ما ىي البدعةق ،الطبعة الثانية ،مكتبة اإلسراء ،اإلسكندرية2113. ،
3ـ التربية الجنسية في اإلسالم ،مكتبة اإلسراء ،اإلسكندرية.2115 ،

4ـ حقوق رير المسممين في اإلسالم ،مكتبة اإلسراء ،اإلسكندرية2101. ،
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5ـ يراعتين والعودة ،مؤسسة ناجي نعمان األدبية ،بيروت2102 ،

6ـ ضوابط العمل السياسي في اإلسالم ،دار الكنوز ،اإلسكندرية2102 ،

 -01الدولة المدنية في الفكر اإلسالمي ،مكتبة اإلسراء ،اإلسكندرية.2102 ،

( )5عنوانا رسالتي الماجستير والدكتوراه:

0ـ ـ (الماجســتير) :التط ــور اإلداري لمحافظــات دلتــا الني ــل ،قســم الجغرافيــا ،كمي ــة اآلداب،
جامعة اإلسكندرية ،0663 ،بتقدير ممتاز.

2ـ ـ (الــدكتوراه) :محافظــات الوجــو القبمــى  ..د ارســة فــى الجغرافيــا اإلداريــة ،قســم الجغرافيــا،
كمية اآلداب ،جامعة اإلسكندرية .2111 ،بمرتبة الشرف األولى.

( )6اإلشراف عمى الرسائل العممية:
0ـ اإلشراف عمى رسالة الماجسـتير المسـجمة باسـم الطالـب :سـالمة مخيمـر السـيد عمـي
عروس ،مركز إدكو ..دراسة في جغرافية السكان( .ناقش في )2102/6/03

2ـ اإلشراف عمى رسالة الماجستير المسجمة باسم الطالبة :عبير السيد الشـاذلي ،مدينـة
المحمودية ..دراسة في جغرافية الخدمات.

 1ـ ـ اإلشـ ـراف عم ــى رس ــالة الماجس ــتير المس ــجمة باس ــم الطالب ــة :باس ــنت ع ــادل محم ــد
عاشور ،مدينة أبو حمص  ..دراسة في جغرافية العمـران باسـتخدام نظـم المعمومـات

الجغرافية .

 1ـ اإلشـراف عمــى رســالة الماجســتير المســجمة باســم الطالــب :عبــد ا عبــد ا عبــد ا

عبــد الــدايم ،العم ـران الريفــي وخــدمات النقــل عمــى طــول طريــق الحــامول بمطــيم ـ

محافظة كفر الشيخ  ..دراسة جغرافية( .تمت المناقشة في .)2100

2ـ اإلشراف عمى رسالة الماجستير المسجمة باسم الطالبة :نادية جابر عفيفى ،الطـالق
ف ـ ــي محافظ ـ ــة كف ـ ــر الش ـ ــيخ  -د ارس ـ ــة ف ـ ــي الجغرافي ـ ــا االجتماعي ـ ــة باس ـ ــتخدام نظ ـ ــم
المعمومات الجغرافية( .ناقشت في )2104/0/23
3ـ اإلشراف عمى رسالة الماجستير المسجمة باسـم الطالـب :حسـام حمـدي مـازن ،مدينـة
رشيد :دراسة في جغرافية العمران( .ناقش في )2104/0/21
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4ـ اإلشراف عمى رسالة الماجستير المسجمة باسم الطالب :محمد شعبان محمد عمـارة،
الالج ون العرب في مصر  -دراسة في الجغرافيا السياسية.

 5ـ اإلشـراف عمــى رســالة الماجســتير المســجمة باســم الطالــب :عبــد ا عبــد ا عبــد ا

عبــد الــدايم ،مدينــة الحــامول  -محافظــة كفــر الشــيخ  -د ارســة فــي جغرافيــة العمـران.

(مايو )2104
6ـ اإلشراف عمى رسالة الماجسـتير المسـجمة باسـم الطالـب :سـالمة مخيمـر السـيد عمـي

عــروس ،الخصــا ص الســكانية وأثرىــا عمــى التنميــة البش ـرية فــي محافظــة البحي ـرة -

دراسة في جغرافية السكان( .إبريل )2104
( )7مناقشة الرسائل العممية:
0ـ ـ مناقشــة رســالة ماجســتير الطالــب :محمــود محمــد مختــار محمــد ع ـرايس  ،جغرافيــة
الجريمة في محافظة الغربية باستخدام نظم المعمومـات الجغرافيـة  ،جامعـة دمنيـور،

كمية اآلداب ،قسم الجغرافيا ،في ( 2100/2/02إشراف :د.عالء عزت شمبي).

2ـ ـ ـ ـ مناقشـ ـ ــة رسـ ـ ــالة ماجسـ ـ ــتير الطالـ ـ ــب :ىـ ـ ــاني أحمـ ـ ــد قاسـ ـ ــم إب ـ ـ ـراىيم  ،المحـ ـ ــددات
الجيومورفولوجية لمتوسع العمراني والتنمية المستدامة في اليامش الصحراوي الغربي

لمحافظــة المنيــا

ـ د ارســة فــي الجيومورفولوجيــا التطبيقيــة  ،جامعــة دمنيــور ،كميــة

اآلداب ،في ( 2100/3/11إشراف :أ .د.محمد مجدي تراب).
1ـ مناقشـة رسـالة ماجسـتير الطالبـة :والء عمـي حسـن محمـود( ،التعمـيم العـالي وعالقتـو
بالتركيــب العمــري والنــوعي لمســكان بــنقميم اإلســكندرية التخطيطــي (د ارســة جغرافيــة)،

جامع ــة اإلسـ ــكندرية ،كمي ــة اآلداب ،قسـ ــم الجغرافي ــا ،فـــي ( 2102/1/04إش ـ ـراف:

أ.د.محمد الفتحي بكير).

 1ـ ـ مناقش ــة رس ــالة دكت ــوراه الطال ــب :عب ــد ال ــرحمن محم ــود إبـ ـراىيم إبـ ـراىيم منص ــور،
(المس ــطحات الخضـ ـراء ف ــي محافظ ــة اإلس ــكندرية (د ارس ــة ف ــي جغرافي ــة الت ــرويد)،
جامعة دمنيور ،كمية اآلداب ،قسم الجغرافيا ،في مايو( 2102/إشراف :أ.د.محمـد
عبد القادر عبد الحميد).
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2ـ مناقشة رسالة ماجستير الطالبة :عا شة خميل عبد السالم( ،جغرافيـة التعمـيم الثـانوي
ف ـ ــي مدين ـ ــة أج ـ ــدابيا) ،جامع ـ ــة اإلس ـ ــكندرية ،كمي ـ ــة اآلداب ،قس ـ ــم الجغرافي ـ ــا ،ف ـ ــي
( 2102/4/2إشراف :أ .د.محمد فريد فتحي).
3ـ ـ مناقشــة رســالة ماجســتير الطالبــة :ىنــاء شــمبي محمــد( ،التنميــة المســتديمة لمظييــر
الصـ ــحراوي لمحـ ــافظتي البحي ـ ـرة والمنوفيـ ــة باسـ ــتخدام نظـ ــم المعمومـ ــات الجغرافيـ ــة)،

جامعــة دمنيــور ،كميــة اآلداب ،قســم الجغرافيــا ،فــي ( 2101/4/3إشـراف :د.عــالء
عزت شمبي).

 4ـ مناقشــة رســالة ماجســتير الطالبــة :شــيماء أبــو بكــر رزق أبــو بكــر ( ،جغرافيــة التوابــع
الريفيـ ــة لقـ ــرى مركـ ــز كفـ ــر الـ ــدوار – قريـ ــة سـ ــيدي رـ ــازي  :د ارسـ ــة حالـ ــة) ،جامعـ ــة
اإلسكندرية ،كمية اآلداب ،قسم الجغرافيا ،في ( 2101/6/04إشراف :أ .د .فتحـي
محمد أبو عيانة ،أ.د .محمد محمود األنسي).

5ـ مناقشة رسالة ماجستير الطالب :عم ـ ــر ىـم ـ ـزه ص ــالد( ،التقسيم الجغ ارف ــي السياسـي
لكوردس ــتان الك ـ ــبرى وانعكاســاتو عمــى إقمــيم كوردســتان الع ـراق :د ارســة فــى الجغ ارفيــا

السياســية ،).جامعــة اإلســكندرية ،كميــة اآلداب ،قســم الجغرافيــا ،فــي 2101/6/24
(إشراف :أ .د .فتحي محمد أبو عيانة).
6ـ ـ مناقشــة رس ــالة ماجســتير الطال ــب :محمــد ســعد عب ــد العــال نص ــير( ،قيــاس مؤش ــر
التنمية البشرية عمي المستوي المحمي  -مع حالة دراسية  :مدينو اإلسكندرية

Application of Measuring Human Development Index (HDI) At

) ،قسم الدراسات البي ية  -معيد Local Level- Case Study: Alexandria
الد ارس ــات العمي ــا والبح ــوث كمي ــة اآلداب – جامع ــة اإلس ــكندرية ،ف ــي 101/02/1
(إشراف :أ.د .محمد عبد الكريم عبد ربو ،ود .محمود عادل حسان).

 01ـ مناقشــة رسـالة دكتــوراه :حسـين عطيــة عبــد العـاطى موســى( ،النقـل البــرى وعالقتــو
بالخ ــدمات التعميميـــة بالمرحم ــة الثانويـــة ف ــى محافظ ــة البحيـ ـرة – د ارســـة جغرافيـ ــة)،

جامعة دمنيور ،كمية اآلداب ،قسم الجغرافيـا ،فـي االثنـين ( 2102/2/23إشـراف:
أ.د .عالء عزت شمبى ،ود .عمر عبداليادى رنيم).
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 00ـ ـ مناقشـ ــة رســـالة ماجس ــتير :رممممتلرمءمممم لرمءمممم لأ ءمممم ل مممم ( ،التقي ــيم الجغ ارفـــى
لممخططات العمرانية بمحافظة اإلسكندرية) ،جامعة اإلسكندرية ،كميـة اآلداب ،قسـم

الجغرافيــا ونظــم المعمومــات الجغرافيــة ،فــي الخمــيس ( 2102/5/24إش ـراف :أ.د/.ل
رمء ل فحمتلبكي لرمء لللد/.لرمء لى ل ق درلر ش ).

02ـ مناقشة رسالة ماجستير :صالد ميدي دخيل( ،مشروع المسيب الكبير شـرقي نيـر
الفرات -دراسة في جغرافية التنمية الزراعية) ،جامعـة المنصـورة ،كميـة اآلداب ،قسـم
الجغرافيا ،في األحد ( 2103/0/01إشراف :أ.د /.منير بسيوني سالم الييتي).

ى لمع ـراق أسســو
 01ـ مناقشــة رســالة ماجســتير :صــفاء جاســم ىــالل( ،التقســيم اإلدار ل
ومش ـ ــكالتو د ارس ـ ــة تحميمي ـ ــة جغرافي ـ ــة ) ،جامع ـ ــة اإلس ـ ــكندرية ،كمي ـ ــة اآلداب ،قس ـ ــم
الجغرافيا ،في الخميس ( 2103/3/03إشراف :د /.عمر عبداليادى رنيم).
( )8عرض كتب ومؤتمرات:
0ـ عرض كتاب :الموسوعة الجيومورفولوجية لثستاذ الدكتور :محمد مجـدي تـراب ،المجمـة
المصرية لمتغيـر البي ـي ،تصـدر عـن :الجمعيـة المصـرية لمتغيـرات البي يـة ،اإلسـكندرية،
العدد الخامس ،السنة الخامسة .2101 ،ص012
( )9تحكيم أبحاث ومسابقات:
0ـ ـ تحكــيم مســابقة الق ـرآن والحــديث النبــوي رعايــة الشــباب بــندارة فــرع الجامعــة بــدمنيور،
مارس 2100.

2ـ ـ تحك ــيم المســابقة الثقافي ــة مشــكالت المي ــاه وحموليــا رعاي ــة الشــباب بجامع ــة ب ــدمنيور،
نوفمبر .2100

1ـ تحكيم بحث (الوقف في مصر ودوره في تحقيق التنمية – تقويم جغرافي) لدورية أوقاف
الكويتية نصف السنوية ،مايو .2101

 1ـ تحكــيم بحــث (منطقــة الخــرج فــي خـ ار ط ومخطوطـات اإلدريســي) لمجمــة جامعــة جــازان،
أرسطس 2101.
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2ـ تحكيم بحث (توظيف نظم المعمومات الجغرافية في اختيار الموقـع األنسـب لمعمـران فـي
منطقة توشكى –إقميم جنوب الوادي -مصر) لمجمـة اإلنسـانيات ،كميـة اآلداب ،جامعـة

دمنيور ،يناير 2102.

3ـ تحكـيم بحـث (الواقـع الجغ ارفـي بقـرى واحـة سـيوة ومشـكالت تنميتيـا) لمجمـة كميـة اآلداب
والعموم اإلنسانية ،كمية اآلداب والعموم اإلنسانية ،جامعة قناة السويس ،مارس 2102.

4ـ تحكيم بحث (المتعامل االقتصادي واستدامة البي ة العمرانيـة فـي حاضـرة الج از ـر -واليـة
ب ــومرداس نموذج ــا) لممجم ــة المصـ ـرية لمتغي ــر البي ــي ،تص ــدر عـ ـن :الجمعي ــة المصـ ـرية

لمتغيرات البي ية ،اإلسكندرية2102. ،

 5ـ تحكــيم بحــث (اســتراتيجية التخطــيط الســياحي فــي ليبيــا وتوجيــات المخططــات الســياحية
المستقبمية) لمجمة اإلنسانيات ،كمية اآلداب ،جامعة دمنيور ،أرسطس .2102

6ـ تحكيم بحث (دور المـدن المتوسـطة الحجـم فـى التنميـة الحضـرية بـالتطبيق عمـى منطقـة
مكة المكرمة بالمممكة العربيـة السـعودية) لممجمـة المصـرية لمتغيـر البي ـي ،تصـدر عـن:

الجمعية المصرية لمتغيرات البي ية ،اإلسكندرية.2102 ،

01ـ تحكيم بحث (معايير انتخاب المرشحين في االنتخابـات البرلمانيـة العراقيـة  2101فـي
جنـ ــوب الع ـ ـراق – د ارسـ ــة فـ ــي جغرافيـ ــة االنتخابـ ــات) ،كميـ ــة التربيـ ــة ،جامعـ ــة ميسـ ــان،
جميورية العراق ،نوفمبر .2103

00ـ ـ تحكــيم بحــث (االســتراتيجية األمريكيــة الجديــدة فــي الشــرق األوســط فــي ضــوء ثــورات
الربيع العربي  -دراسة في الجغرافيا السياسية) ،كمية التربية ،جامعة ميسـان ،جميوريـة
العراق ،نوفمبر .2103

 02ـ ـ تحك ــيم بح ــث (أح ــداث ش ــبو جزيـ ـرة الق ــرم وأثرى ــا ف ــي المس ــتقبل الجيوب ــوليتيكي ل ــدول
المنطقة) ،كمية التربية ،جامعة ميسان ،جميورية العراق ،نوفمبر 2103

-01الخص ــا ص االقتص ــادية واالجتماعي ــة لمس ــتفيدي الخ ــدمات الطبي ــة ف ــي المستش ــفيات
الخاصـة بمدينـة الريـاض د ارسـة جغرافيـا تحميميــة  ،جامعـة األميـرة نـورة عبـد الــرحمن،

المممكة العربية السعودية ،فبراير 2104
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-01وجيـة نظـر الجغـرافيين الخميجيـين فـي التكامـل االقتصـادي بـين دول مجمـس التعــاون
ل ــدول الخم ــيج العربي ــة د ارس ــة جغرافي ــة تحميمي ــة  ،جامع ــة األميـ ـرة ن ــورة عب ــد ال ــرحمن،

المممكة العربية السعودية ،فبراير 2104

-02الجغرافيا االقتصادية لمعوقات التنميـة البشـرية فـي كينيـا بتطبيـق النمـوذج االقتصـادي
ونم ــوذج اإليكولوجي ــا السياس ــة  ،جامع ــة األميـ ـرة ن ــورة عب ــد ال ــرحمن ،المممك ــة العربي ــة

السعودية ،فبراير 2104

-03عوامل التوطن والتوزيع الجغرافي لمشروعات الصناعة في محافظة األحسـاء د ارسـة
في الجغرافيا االقتصادية  ،جامعة األميرة نورة عبد الرحمن ،المممكة العربية السعودية،

فبراير 2104

 -04تحكيم بحث د .نوح السيد محمد سالمة المدرس بكمية اآلداب –جامعة قنـاة السـويس
باإلسـ ــماعيمية لمترقيـ ــة لدجـ ــة أسـ ــتاذ مسـ ــاعد ،التقـ ــويم التنمـ ــوي لمخـ ــدمات الصـ ــحية فـ ــي

محافظة اإلسماعيمية ،مجمـة بحـوث كميـة اآلداب ،جامعـة المنوفيـة ،العـدد  ،016ابريـل
2104

 -05تحكيم بحث د .نوح السيد محمد سالمة المدرس بكمية اآلداب –جامعة قنـاة السـويس
باإلسـماعيمية لمترقيــة لدجـة أســتاذ مســاعد ،النمـو العم ارنــي لمقريــة المصـرية شـرقي الــدلتا

وتداعياتــو –د ارســة تطبيقيــة عمــى مركــز الســنبالوين دقيميــة ،مجمــة بحــوث كميــة اآلداب،

جامعة قناة السويس ،العدد  ،01ابريل 2102

 -06تحكيم بحث د .نوح السيد محمد سالمة المدرس بكمية اآلداب –جامعة قنـاة السـويس
باإلس ــماعيمية لمترقيـ ــة لدجـ ــة أســـتاذ مسـ ــاعد ،تقي ــيم التنظ ــيم المك ــاني لشـــبكة الخـ ــدمات

الصحية في محافظـة اإلسـماعيمية ،مجمـة كميـة اآلداب ،جامعـة بنيـا ،العـدد  ،11ينـاير
.2103

@ ثالثا ـ الندوات والمؤتمرات العممية

( )1الندوات والمؤتمرات الجغرافية الدولية:

 0ـ مــؤتمر المالحــة البحريــة فــي الخمــيج العربــي عبــر العصــور ،جامعــة الشــارقة ،اإلمــارات،
نوفمبر ] .2115مشاركة بالبحث والحضور[
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2ـ ـ ـ الممتقـ ــى الخ ــامس لمجغ ـ ـرافيين العـ ــرب ،جامعـــة الكويـــت والجمعيـ ــة الجغرافي ــة الكويتيـ ــة،
الكويت2 ،ـ 4إبريل ] .2116مشاركة بالبحث والحضور[

 -1الندوة الدولية (العرب في أفريقيا قبل اإلسالم) ،كمية اآلداب والعموم اإلنسانية بنمسـيك،
جامع ــة الحس ــن الث ــاني ،ال ــدار البيضـ ـاء-المغ ــرب 22-21 ،ين ــاير ] .2102مش ــاركة
بالبحث والحضور[

( )2الندوات والمؤتمرات غير الجغرافية الدولية:
0ـ المؤتمر العالمي السابع لفكر بديع الزمان النورسـى (اسـتانبول بتركيـا  -أكتـوبر،)2111
]مشاركة بالبحث والحضور[

2ـ ـ نــدوة الممارســة الديمقراطيــة الشــعبية فــي الت ـراث اإلفريقــي  ،مركــز الد ارســات والبحــوث،
أمان ــة م ــؤتمر الش ــعب الع ــام ،الجماىيري ــة الميبي ــة ،س ــبتمبر ]، 2113مش ــاركة بالبح ــث
والحضور[

1ـ ـ مــؤتمر ظــاىرة التكفيــر  ..األســباب ،اآلثــار ،العــالج  ،جامعــة اإلمــام محمــد بــن ســعود
اإلسـ ــالمية ،المدينـ ــة المنـ ــورة ،المممكـ ــة العربيـ ــة السـ ــعودية ،ش ـ ـوال 0112ى ـ ــ /سـ ــبتمبر

] .2100مشاركة ببحث[

 2ـ المــؤتمر الســنوي األول لمعمــوم االجتماعيــة واإلنســانية ،المركــز العربــي لثبحــاث ود ارســة
السياسات ،الدوحة – قطر ،مارس ] .2102مشاركة بالبحث والحضور[

 -3الممتقــى الــدولي لمعمــوم االجتماعيــة اليويــة والــدين والمجتمــع المــدني  ،جامعــة تبســة،
الجميورية الج از رية الديمقراطية الشعبية ،أكتوبر ] .2101مشاركة ببحث[

 -4نــدوة دور المؤسســات االجتماعيــة والرياضــية فــي الوقايــة مــن المخــدرات ،جامعــة نــايف
العربية لمعموم األمنية ،الرياض1435 ،ىـ 2101 /م] .مشاركة ببحث[

( )3الندوات والمؤتمرات المحمية:

0ـ مؤتمر المرأة عبر العصور ،كمية اآلداب جامعة القاىرة ،إبريل 2111.

2ـ المؤتمر العممـي ال اربـع لتنميـة الريـف المصـري ،كميـة اليندسـة ،جامعـة المنوفيـة ،سـبتمبر
2111.

1ـ ـ نــدوة التنميــة البش ـرية فــى إفريقيــا معيــد البحــوث والد ارســات اإلفريقيــة ،جامعــة القــاىرة،
مارس 2111.
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1ـ ـ ـ نـ ــدوة المسـ ــتجدات السياسـ ــية فـ ــى الـ ــوطن العربـ ــى جامعـ ــة اإلسـ ــكندرية ،كميـ ــة اآلداب
بدمنيور ،إبريل 2111

2ـ ـ نــدوة جغرافيــة اإلنســان فــى عــالم متغيــر نــدوة عبــد الفتــاح وىيبــة يوليــو  ،2111كميــة
اآلداب ،جامعة اإلسكندرية.

3ـ ـ نــدوة البي ــة الحض ـرية فــى مصــر جامعــة القــاىرة ،كميــة اآلداب ،قســم الجغرافيــا ،إبريــل
2111.

4ـ المؤتمر العممي الثالث لخدمة المجتمع وتنمية البي ة العموم اإلنسانية وتحديات المجتمع
المصري جامعة القاىرة ـ فرع بنى سويف ،كمية اآلداب 3 ،ـ  4إبريل 2111.

5ـ نـدوة االتجاىـات الحديثـة فـى الد ارسـات الجغرافيـة مـع التطبيـق عمـى قـارة إفريقيـا جامعـة
القاىرة ،معيد البحوث والدراسات اإلفريقية 23 ،و 24إبريل 2111.

6ـ ـ نــدوة اإلنســان والبي ــة  ..إلــى أيــنق نــدوة جــودة حســنين جــودة  ،يوليــو  ،2111كميــة
اآلداب ،جامعة اإلسكندرية.

01ـ المؤتمر الخـامس لمركـز د ارسـات المسـتقبل بجامعـة أسـيوط[ ،المجتمـع المـدني وقضـايا
اإلصالح في الوطن العربي] ،أسيوط ،نوفمبر 2111

00ـ المؤتمر العممي السنوي الرابع والثالثـون لقضـايا السـكان والتنميـة ،المركـز الـديموجرافي
بالقاىرة ،ديسمبر.2111 ،

 02ـ نــدوة الجغرافيــا وحـوار الحضــارات  ،أ.د .محمــد خمــيس الزوكــة ،كميــة اآلداب ،جامعــة
اإلسكندرية ،يوليو 2113.

01ـ ـ المــؤتمر الســادس لمركــز د ارســات المســتقبل بجامعــة أســيوط[ ،العــرب وأفريقيــا :فضــاء
استراتيجي مشترك] ،أسيوط ،إبريل 2114

 01ـ المؤتمر الدولي لرابطة الجامعات اإلسـالمية ،التنميـة المسـتدامة فـي العـالم اإلسـالمي
في مواجية العولمة  ،القاىرة 04 ،ـ  06مايو 2115

02ـ ندوة موارد المياه فى مصر بين االمكانـات المتاحـة وتحـديات المسـتقبل ،كميـة اآلداب ـ
جامعة اإلسكندرية ،يوليو .2115

 03ـ المــؤتمر الــدولي ةقنــاة الســويس :الحاضــر والمســتقبلب ،كميــة اآلداب والعمــوم اإلنســانية،
جامعة قناة السويس ،نوفمبر2115م
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04ـ ـ ـ مـ ــؤتمر الصـ ــناعة ودورىـ ــا فـ ــي التنميـ ــة األفريقيـ ــة  ،جامع ـ ـة القـ ــاىرة ،معيـ ــد البحـ ــوث
والدراسات األفريقية ،قسم الجغرافيا20 ،ـ 22أبريل 2116

 05ـ ـ م ــؤتمر الجغرافي ــا والتغيـ ـرات العالمي ــة المعاصـ ـرة  ،قس ــم الجغرافي ــا ونظ ــم المعموم ــات
الجغرافية ،كمية اآلداب ـ جامعة اإلسكندرية ،يوليو .2116

 06ـ ـ ن ــدوة األس ــتاذ ال ــدكتور محم ــد بي ــومي ميـ ـران ،قسـ ـم الت ــاريخ ،كمي ــة اآلداب
اإلسكندرية 25 ،مارس 2116.

ـ جامع ــة

21ـ مؤتمر السـياحة العربيـة فـي عـالم متغيـر  ،قسـم الجغرافيـا ونظـم المعمومـات الجغرافيـة،
كمية اآلداب ـ جامعة اإلسكندرية ،يوليو 2101.

20ـ ـ مــؤتمر األبعــاد الجغرافيــة لمشــكالت القــاىرة الكبــرى  ،قســم الجغرافيــا ،كمي ـة اآلداب ـ
جامعة القاىرة 12 ،نوفمبر 2100.

22ـ ـ ـ مـــؤتمر الجغرافيـ ــا والتح ـ ـوالت السياسـ ــية فـ ــي الـ ــوطن العربـــي  ،قسـ ــم الجغرافيـــا ونظـ ــم
المعمومات الجغرافية ،كمية اآلداب ـ جامعة اإلسكندرية ،يوليو 2102.

21ـ ـ نــدوة جغرافيــة الجريمــة  ،قســم الجغرافيــا ،كميــة اآلداب ـ جامعــة المنيــا ،بالتعــاون مــع
المجمس األعمى لمثقافة 01 ،مارس .2101

 21ـ مــؤتمر الجغرافيــا وآفــاق التنميــة فــي الــوطن العربــي  ،قســم الجغرافيــا ونظــم المعمومــات
الجغرافية ،كمية اآلداب ـ جامعة اإلسكندرية ،سبتمبر .2101

 -22النــدوة الثانيــة لمشــروع تقيــيم األخطــار الجيوبي يــة لممنــاطق األثريــة بمحافظــة المنيــا،
 24-22نوفمبر  2101بديوان عام محافظة المنيا.

 -23مؤتمر مستقبل األمن الما ي المصري في ضوء التحديات المعاصرة ،كمية اآلداب –
جامعة سوىاج 2 ،و 3إبريل .2102

 -24الممتقــى اإلقميمــي حــول وعــي الشــباب العربــي رواشــكالية التغييــر نحــو تصــور ليويــة
عربية جديدة  ،المعيد السويدي باإلسكندرية 03-01 ،سبتمبر 2102
 -25مؤتمر الخدمات الطالبية بجامعة كفر الشيخ يوم الثالثاء 2102/4/25

 -26نــدوة مشــكالت الحــدود والثغــور عبــر العصــور  ،قســم التــاريخ ،كميــة اآلداب ،جامعــة
المنيا ،مصر ،الثالثاء 2103/1/02
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11ـ مؤتمر الوطن العربي فـي مفتـرق الطـرق  ،قسـم الجغرافيـا ونظـم المعمومـات الجغرافيـة،
كمية اآلداب ـ جامعة اإلسكندرية24 ،و 25يوليو ( .2103ر يس جمسة)

10ـ المؤتمر الدولي (الحضارة اإلسالمية فى األندلس) ،مركز دراسات الحضـارة اإلسـالمية
بمكتبة اإلسكندرية 04-02 ،نوفمبر ] 2103مشاركة ببحث[.

 -12احتفاليــة (أســبوع جمــال حمــدان)  ،كميــة التربيــة  ،جامعــة اإلســكندرية ،الخمــيس 04
نوفمبر  ، 2103محاضرة (كتاب العالم اإلسالمي المعاصـر) لجمـال حمـدان – د ارسـة

تحميمية.

 -11نـ ــدوة (أرض الريـ ــف المصـ ــري ..مـ ــورد اسـ ــتراتيجي ال يعـ ــوض) ،الجمعيـ ــة الجغرافيـ ــة
المصرية ،القاىرة ،السبت  06نوفمبر ] 2103مشاركة ببحث[.

 -11المؤتمر الدولي (البي ة والسـكان والتنميـة فـي دول العـالم اإلسـالمي) ،جامعـة األزىـر،
 20-06ديسمبر ] 2103مشاركة ببحث[ ل

-35ل ءمتء ل م ل مل(التعدديـة والتعـايش السـممي فـي مصـر)لجامعـة عـين شـمس بالتعـاون
مع بيت العا مة المصـرية والمركـز الثقـافي القبطـي األرثوذكسـيلفممل 2-2مـايو 2104

]مشاركة ببحث[

@ رابعا ـ عضوية الجمعيات العممية

0ـ نا ب ر يس رابطة خريجي المساحة ونظم المعمومات الجغرافية بالجامعات المصرية منذ
2101/6/20

2ـ عضو الجمعية الجغرافية المصرية منذ 0661.
1ـ عضو الجمعية المصرية لمدراسات التاريخية منذ 2110.
1ـ عضو نادى األىرام لمكتاب منذ 2112.

 2ـ عضو جمعية أصدقاء مكتبة اإلسكندرية منذ .2112

@ خامسا ـ دورات تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس ،وغيرها

0ـ ميارات االتصال الفعال.

2ـ االتجاىات الحديثة فى التدريس.
1ـ ميارات العرض الفعال.
1ـ ميارات التفكير.
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2ـ إدارة البحث العممي.

3ـ حل المشكالت واتخاذ القرار.
4ـ رنظم االمتحانات وتقويم الطالب (فبراير )2101
5ـ رنظم الساعات المعتمدة
6ـ معايير الجودة في العممية التعميمية

01ـ إعداد المشروعات التنافسية لتمويل البحوث
00ـ التخطيط االستراتيجي

02ـ النشر الدولي لمبحوث العممية

01ـ دورة التعمم اإللكتروني من جامعة سنجور باإلسكندرية.2101 ،

@ سادسا ـ محاضرات عامة
0ـ ـ ـ ـ عـ ـ ــرض كتـ ـ ــاب أطمـ ـ ــس الق ـ ـ ـرآن الك ـ ـ ـريم  ،تميفزيـ ـ ــون اإلسـ ـ ــكندرية ،القنـ ـ ــاة الخامسـ ـ ــة،
2115./02/02

 2ـ عــرض كتــاب أطمــس الحــديث النبــوي  ،تميفزيــون اإلســكندرية ،القنــاة الخامســة ،الثالثــاء
.2116/5/00

1ـ محاضرة التخطيط العمراني  ،مركز إعالم كفر الدوار 2101/3/6 ،مـ

1ـ محاضرة حماية البي ة المحمية من التموث  ،مركز إعالم كفر الدوار2101/02/22 ،
 1ـ ـ ـ محاضـ ـ ـرة التربي ـ ــة الرياض ـ ــية ف ـ ــي اإلس ـ ــالم  ،كمي ـ ــة التربي ـ ــة الرياض ـ ــية بن ـ ــين ،جامع ـ ــة
اإلسكندرية2101 ،

 2ـ ـ محاضـ ـرة األس ــاليب التربوي ــة ب ــين األم ــس والغ ــد  ،مدرس ــة الراىب ــات الفرانسيس ــكانيات
بدمنيور 2100/1/10 ،مـ

 3ـ ـ ـ ـ محاضـ ـ ـ ـرة ال ـ ـ ــدور الترب ـ ـ ــوي لثسـ ـ ـ ـرة ف ـ ـ ــي عص ـ ـ ــر المعموماتي ـ ـ ــة  ،مدرس ـ ـ ــة الراىب ـ ـ ــات
الفرانسيسكانيات بدمنيور 2100/1/00 ،مـ

4ـ محاضرة مصر بعد ثورة  22يناير  ،كمية اآلداب بدمنيور2100/1/22 ،مـ
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 -5محاض ـرة ســكان مصــر – منحــة أم محنــةق  ،مركــز اإلبــداع التــابع لــو ازرة الثقافــة
بدمنيور2101/00/02 ،

6ـ ـ تســجيل حمقــة عــن العمــل التطــوعي فــي برنــامج وتعــاونوا  ،تميفزيــون اإلســكندرية،
القناة الخامسة ،في  ،2103/01/01وموقعا عمى شبكة اليوتيوب

=https://www.google.com.eg/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd
1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjAhrHmj4HTAhXKVhoKHc2W
DTgQtwIIGDAA&url=https3%A2%F2%Fwww.youtube.com2%Fwa
tch3%Fv3%Dkie1xnKfwYE&usg=AFQjCNHIF34f0lwlSpuyest4Ol-L6bkag&sig2=jpCZ1GUdBkWO_BStfxDlKQ&bvm=bv.151426398,
d.d2s

01ـ ـ تســجيل حمقــة عــن التســول فــي برنــامج وتعــاونوا  ،تميفزيــون اإلســكندرية ،القنــاة
الخامسة ،في  ،2103/01/01وموقعا عمى شبكة اليوتيوب

https://www.youtube.com/watch?v=5yW8yJ_LlgM&t=573s

 00ـ تســجيل حمقــة عــن الشــا عات فــي برنــامج وتعــاونوا  ،تميفزيــون اإلســكندرية ،القنــاة
الخامسة ،في  ،2103/01/01وموقعا عمى شبكة اليوتيوب
https://www.youtube.com/watch?v=AMpV5_xp7KM&t=355s

@ سابعا ـ الخبرة التدريسية

( )1المواد التى قام بتدريسها لةالب الميسانس:

ـ جغرافية أفريقيـا ـ جغرافيـة آسـيا ـ جغرافيـة أوربـا ـ جغرافيـة العـالم الجديـد ـ جغرافيـة أو ارسـيا ـ
جغرافيــة الســكان ـ الجغرافيــة البشـرية ـ جغرافيــة العمـران ـ جغرافيــة الســياحة ـ مبــادئ

الخـ ار ط ـ مسـاقط الخـ ار ط ـ جغرافيـة العـالم العربـي ـ التخطـيط اإلقميمـي ـ الجغرافيـة
السياسية ـ جغرافية البحار والمحيطات ـ الجغرافية التاريخية ـ جغرافيـة مصـر ـ جغرافيـة

شبو الجزيرة العربية ـ الكشوف الجغرافية ـ جغرافية النقل ـ إقميم خاص.

( )2المواد التى قام بتدريسها لةالب الدراسات العميا:

ـ مناىج بحث في الجغرافيا البشـرية ـ نظـم المعمومـات الجغرافيـة ـ مبـادئ التخطـيط والتنميـة
– قاعــة بحــث فــي الجغرافيــا البش ـرية ـ التوزيعــات المكانيــة ـ عمــم الســكان .الجغرافيــة

التاريخي ـ ــة ل ـ ــبالد اليون ـ ــان والروم ـ ــان .التوزيع ـ ــات المكاني ـ ــة -مش ـ ــكالت ف ـ ــي الجغرافي ـ ــا

السياسية.
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( )3اال نتدابات:
ـ كمية التربية بالعريش جامعة قناة السويس  ،لمعام الجامعى 2114/2113

ـ كمية التربية بدمنيور خالل الفترة (2111ـ )2116

ـ كمية التربية بمطروح جامعة اإلسكندرية  ،لمعام الجامعى ..2101/2116

ـ كمية التربية بتفينا األشراف ،جامعة األزىر ،لمعام الجامعى ..2100/2101
@ ثامنا ـ مشروعات ضمان الجودة

ـ ر يس فريق معيار التخطيط االستراتيجي بكمية اآلداب بدمنيور منذ 2116/3/3
ـ ر يس مكتب شؤون الخريجين منذ 2101/0/2

ـ ورشة عمل بعنوان عرض نتا ج التحميل البي ي

ـ ـ ـ المشـ ــاركة فـ ــي نـ ــدوة التقـ ــويم الـ ــذاتي لمكمي ـ ـة فـ ــي ضـ ــوء معـ ــايير الجـ ــودة واالعتمـ ــاد فـ ــي
2116/2/21

ـ المشاركة في ندوة التخطيط االستراتيجي في مؤسسات التعميم العالي ،في 2116/3/6

ـ المشاركة في ندوة ميثاق الشرف األخالقي ،في 2101/1/20

ـ المشاركة في ورشة توصيف البرامج والمقررات الدراسية ،في 2116/5/04

ـ المشاركة في ورشة المعايير األكاديمية لقطاع كمية اآلداب ،في 2116/4/21
ـ المشاركة في ورشة إدارة الجودة الشاممة ،في 2116/6/0

ـ المشاركة في ورشة مراجعة توصيف البرامج والمقررات الدراسية ،في 2101/1/21
ـ المشاركة في ورشة إعداد ممف المقرر وجودة العممية التعميمية ،في 2101/1/21

ـ المشاركة في ورشة عرض نتا ج التحميل البي ي ،في 2101/1/25

ـ ـ ـ المش ـ ــاركة ف ـ ــي ورش ـ ــة المؤسس ـ ــات التعميمي ـ ــة ف ـ ــي ظ ـ ــل ثقاف ـ ــة الج ـ ــودة الش ـ ــاممة ،ف ـ ــي
2101/2/05

ـ المشاركة في ورشة االستبيان ،في 2101/3/0
@ تاسعا ـ برامج نظم المعمومات الجغرافية والمساحة
 دورة |REMOTE SENSINGل ،األكاديميــة العربيــة لمتكنولوجيــا والنقــل البحــريباإلسكندرية .)2101/3/1 -2101/5/8( .
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 دورة ||REMOTE SENSINGل ،األكاديميـة العربيــة لمتكنولوجيـا والنقــل البحــريباإلسكندرية .)2102/4/6 -2102/1/21( .

 دورة  ،Basic Concepts of GIS using Arc View Approachاألكاديميـةالعربية لمتكنولوجيا والنقل البحري باإلسكندرية .

 دورة  ،Arc Mapاألكاديمية العربية لمتكنولوجيا والنقل البحري باإلسكندرية . دورة  ،Autodesk Map Approach to GISاألكاديميـة العربيـة لمتكنولوجيــاوالنقل البحري باإلسكندرية .

 -دورة GIS

باإلسكندرية

in

 ،Advancedاألكاديمي ــة العربي ــة لمتكنولوجي ــا والنق ــل البح ــري

 دورة في استخدام جياز  ، Sokkia Total Station CXشركة سيرفيينج سيسـتمزلثجيزة المساحية ،اإلسكندرية ،أكتوبر .2101

 دورة  ،Arc GIS & Geo Database Conceptاألكاديميـة العربيـة لمتكنولوجيـاوالنقل البحري باإلسكندرية.
 دورة  ،MapInfo Approach to GISاألكاديميــة العربيــة لمتكنولوجيــا والنقــلالبحري باإلسكندرية.
آخر تحديث 2116/9/1

