
 بسم هللا الرحمن الرحيم 

 السيرة الذاتية  

 

 آداب حلوان  –أستاذ مساعد الجغرافيا الطبيعية  –االسم  : نصر الدين محمود أحمد سالم 

  3991آداب اإلسكندرية  –ماجستير فى الجيومورفولوجيا  -     

طر إسنا دراسة أثر السد العالى على تغير جيومورفولوجية مجرى النيل فيما بين خزان أسوان وقنا

 تطبيقية إشراف : أ. د /  فتحى عبد العزيز أبو راضى .  

   3991آداب اإلسكندرية  –دكتوراه فى الجيومورفولوجيا  -     

 دراسة جيومورفولوجية تطبيقية  –فرع رشيد 

 أشراف : أ. د / فتحى عبد العزيز أبو راضى .   

 األبحاث المنشورة : 

ب فرع دمياط ، مجلة العلوم اإلنسانية ، كلية اآلداب ، جامعة جيومورفولوجية منطقة مص -1

 صفحة .  13، 3، العدد3999بيروت العربية ، أغسطس 

أثر السد العالى على تغير جيومورفولوجية قاع مجرى النيل فيما بين قناطر إسنا وقناطر نجع  -2

 صفحه 17، 7،العدد 0222حمادى ، مجلة كلية األداب ، جامعه حلوان ، يناير 

نحت وتهيل ضفاف مجرى النيل فيما بين المنيا وبنى سويف ،المخاطر والمشكالت ، مجلة كلية  -3

 صفحة.  10،  20، العدد  0221يناير  اآلداب ، جامعه اإلسكندرية ،

لتطبيقية ، فى الجيومورفولوجيا ااالنزالقات الصخرية فى منطقة مدينة تعز باليمن، دراسة  -4

المستقبل ، قسم الجغرافيا ونظم  اه فى مصر بين االمكانيات المتاحة وتحدياتموارد المي مؤتمر

 صفحة.  17، 37/7/0221، جامعة االسكندرية ، معلومات الجغرافية، كلية االدابال

،  0دراسة جيوموفولوجية ، مجلة الجمعية الجغرافية المصرية ، ج ،تشققات التكوينات الطينية  -5

  صفحة. 13القاهرة  ، ،  0229

جيومورفولوجية الحفر الكارستية الدقيقة فيما بين درنة واالثرون ، بالجبل االخضر ، ليبيا ،  -6

 صفحة . 23، 6، العدد 0233مجلة كلية التربية ، جامعة كفر الشيخ ، 

امعة كفر محمية وادى الجمال ، دراسة في  الجيومورفولوجيا التطبيقية ، مجلة كلية التربية ، ج -7

 صفحة. 11، 3، العدد 0230الشيخ ، 

جيومورفولوجية مصبات األودية في البحر المتوسط فيما بين درنة ورأس الهالل ، ليبيا ، مجلة  -8

 صفحة . 17،  16، العدد  0231كلية اآلداب ، جامعة بنها ، ابريل 

طنان ، ليبيا ، دراسة تأثير بعض العمليات الجيومورفولوجية علي حقول االلغام باقليم الب -9

 71،  11، العدد  0231جيومورفولوجية تطبيقية ، مجلة كلية اآلداب ، جامعة بنها ، اكتوبر 

 صفحة .

الحمولة العالقة بمجري النيل يعد انشاء السد العالي وتاثيراتها البيئية ، مجلة الدراسات        -11

 ة.صفح 11، 32، العدد  0232االنسانية واالدبية ،يونيه 

حوض وادي نعانيت بالصحراء لاثر نوع الصخر ونظامة علي خصائص شبكة التصريف في -11

، 0232، باالسماعلية، جامعة قناه السويس  والعلوم االنسانسة ، مجلة كلية االدابفي مصرالشرقية 

 صفحة.12العدد  ، 



مجلة  رق ليبيا ،جيومورفولوجية الجروف الساحلية فيما بين كرسة وراس الهالل في شمال ش -12 

 صفحة. 1،20، العدد 0236كلية االداب ، جامعة بور سعيد ، يوليو 

جيومورفولوجية االنفاق الكارستية في وسط حوض وادي شماس ، ليبيا ، مجلة بحوث الشرق  -13

 صفحة . 22،  11، العدد 0237اغسطس جامعة عين شمس ،  االوسط ،
 


