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 الشهادات الحاصل عليها
 . 1771 –تقدير جيد جدًا  –آداب القاهرة  –ليسانس اآلداب من قسم الجغرافيا -1

قسم البحوث والدراسات  –هد البحوث والدراسات العربية مع –دبلوم لمدة عامين -1
 . 1774 –تقدير جيد جدًا  –الجغرافيا 
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درجة الماجستير بعنوان جيومورفولوجية الجروف البحرية بالساحل الشمالى -3
 .  1111 –تقدير ممتاز  –جامعة حلوان  –الغربى بمصر 

انية فى البحر األحمر بمصر درجة الدكتوراة بعنوان جيومورفولوجية الشعاب المرج-4
مرتبة الشرق األولى مع التوصية بطبع الرسالة على نفقة الجامعة  –جامعة حلوان  –
– 1112    

 الدورات التى اجتازها الباحث
 .  1110جامعة حلوان ،  –كلية التربية  –دورة اعداد معلم جامعى -1

 جامعة حلوان   . –من مركز اللغات  TOEFL دورة -1

 جامعة حلوان . –مركز الحساب العلمى  – 1779 –تدريبية فى االكسل  دورة-1

 –مركز الحساب العلمى  – 1779 –دورة تدريبة فى المقدمة والدوس والنوافذ -1
 جامعة حلوان .

 –دورة استخدام الوسائط المتعددة فى اعداد العروض التقدمية والمحاضرات -3
 التعليم بجامعة حلوان .ضمن مشروع تطوير استخدام تقنيات  – 1114

دورة استخدام متصفح االنترنت والبريد االلكترونى ومجموعات النقاش وقوائم -4
 ضمن مشروع تطوير استخدام تقنيات التعليم بجامعة حلوان . – 1114 –البريد 

دورة تطوير صفحات االنترنت واستخدام شبكة االنترنت للوصول الى المعلومات -2
ضمن مشروع تطوير استخدام تقنيات  – 1114 –االكاديمية  المتقدمة عن المناهج

 التعليم بجامعة حلوان .

 -جامعة حلوان  –وحدة الجودة  –دورة لمدة ثالثة أيام عن توصيف المقررات -0
1119 



 -1112-حضور دورة متقدمة فى نظم المعلومات الجغرافيا واالستشعار من البعد -9
 ضمن احد البرامج  المقدمة لجامعة حلوان . –عد بالهيئة القومية لالستشعار من الب

  . 1114 –جامعة حلوان -كلية اآلداب –حضور دورة عن األجهزة المساحية -0

 البرامج التدريبية
ضمن مشروع تنمية -1110 –اجتياز البرنامج التدريبي )ادارة االجتماعات ( -1

 جامعة حلوان . –قدرات اعضاء هيئة التدريس 

ضمن مشروع -1110 –امج التدريبي )تصميم المقرر الجامعى ( اجتياز البرن-1
 جامعة حلوان . –تنمية قدرات اعضاء هيئة التدريس 

ضمن مشروع تنمية -1110 –اجتياز البرنامج التدريبي )الساعات المعتمدة ( -3
 جامعة حلوان . –قدرات اعضاء هيئة التدريس 

ضمن مشروع تنمية -1113 –انات ( اجتياز البرنامج التدريبي )تقويم نظم االمتح-4
 جامعة حلوان . –قدرات اعضاء هيئة التدريس 

ضمن مشروع تنمية -1113 –اجتياز البرنامج التدريبي )سلوكيات المهنة ( -2
 جامعة حلوان . –قدرات اعضاء هيئة التدريس 

ضمن مشروع تنمية -1114 –اجتياز البرنامج التدريبي )أخالقيات المهنة ( -0
 جامعة حلوان . –عضاء هيئة التدريس قدرات ا

ضمن مشروع تنمية قدرات -1114 –( تياز البرنامج التدريبي )النشر العلمىاج-9
 جامعة حلوان . –اعضاء هيئة التدريس 

ضمن مشروع تنمية قدرات -1114 –( تياز البرنامج التدريبي )ادارة الوقتاج-0
 جامعة حلوان . –اعضاء هيئة التدريس 



ضمن مشروع تنمية -1112 –( برنامج التدريبي )التخطيط االستراتيجيتياز الاج-7
 جامعة حلوان . –قدرات اعضاء هيئة التدريس 

ضمن مشروع -1112 –( تياز البرنامج التدريبي )ادارة المجموعات البحثيةاج-0
 جامعة حلوان . –تنمية قدرات اعضاء هيئة التدريس 

 الندب واالعارات
تمت االعارة للعمل بالجماهيرية العربية  1111-7-1حتى  1110-7-13من 

سرت ، وتمثلت أهم األنشطة  –جامعة التحدى  –الليبية كمدرس بقسم الجغرافيا 
 العلمية فى األتى :

 تدريس المقررات التالية : -1

 –جغرافية افريقيا  –جغرافية األراضى الجافة -جغرافية المناخ-جغرافية التضاريس
 جغرافيا الحيوية وغيرها . جغرافية السياحة ، ال

االشراف على العديد من الدراسات الميدانية التى قام القسم بها خالل الفترة من  -3
 ، بمناطق )سرت ، هراوة ، بو هادى ، جارف ( ، وغيرها . 1110-1111

العمل بكنترول الكلية ، واالشراف والمراقبة على سير االمتحانات فى الفترة من -4
1117-1111 . 

االنتداب لتدريس مادة جغرافية أوراسيا  فى المعهد العالى لرفع كفاءة المعلمين -2
 .  1117جامعة سرت فى عام -المنتسبين لكلية المعلمين

 جامعة حلوان-كليتى اآلداب والتربية -المقررات التى تم تدريسها 
االقليمية تم تدريس العديد من المقررات الدراسية الخاصة بفروع الجغرافيا الطبيعية و 

 لكافة الفرق والشعب بالقسم ومنها :



جغرافية –جغرافية البحار والمحيطات  –جغرافية البنية والتضاريس  –الجيومورفولوجيا 
أوراسيا  –جغرافية المناخ –جغرافية األراضى الجافة –جغرافيا حيوية  –مصر الطبيعية 

غرافية الزمن الرابع ، نصوص جغرافية باللغة األنجليزية ، ججغرافية أفريقيا ،  –
 وغيرها .جغرافية التربة ، الجغرافيا اإلقليمية ، جغرافية الوطن العربي ، 

 قسم الجغرافيا-األنشطة المختلفة بكلية اآلداب 
االشراف على العديد من الدراسات الميدانية السنوية للقسم )الفرقة الثالثة والرابعة -1

 البحر األحمر . –سيناء  جنوب -( بمناطق الساحل الشمالى الغربى

 قسم الجغرافيا . –االشراف على العديد من مشاريع التخرج لطالب الفرقة الرابعة -1

القيام بأعمال الكنترول واالشراف على االمتحانات بالكلية خالل الفترة من -1
1770-1110  ،1111-1114 . 

جامعة حلوان  –كلية اآلداب  –المشاركة كعضو فى أعمال مجلس قسم الجغرافيا -4
 . 1113،  1111عامى 

جامعة حلوان  –االشراف العلمي على رسائل الماجستير والدكتوراة ، قسم الجغرافيا -2
. 

 جامعة حلوان . –الماجستير ، قسم الجغرافيا  رسالةمناقشة عدد من -0

 عضوية الجمعيات والنقابات :
 وحتى تاريخه . 1774عضو بالجمعية الجغرافية المصرية من الفترة من -1

عضو بالمجموعة الجيومورفولوجية المصرية )الجمعية الجغرافيا المصرية ( منذ -1
 1110تأسيسها عام 



 . 1117ليبيا منذ عام –عضو بنقابة أعضاء هيئة التدريس بجامعة التحدى -3

 جامعة حلوان . –عضو بنادى أعضاء هيئة التدريس -4

 الندوات والمؤتمرات
االشتراك بورقة بحثية فى المؤتمر الجيومورفولوجى األول ضمن فعاليات -1

 . 1110الجمعية الجغرافيا المصرية ،  –المجموعة الجيومورفولوجية 

القاء محاضرة عامة عن جيومورفولوجية الجروف البحرية بالساحل الشمالي -1
 جامعة القاهرة . –يا مصر ، قسم الجغراف –الغربي 

المشاركة بالحضور فى ندوة نهر النيل )مورد نادر( واألمن المائى المصرى جامعة -3
 . 1113 –قسم الجغرافيا  –كلية اآلداب  –حلوان 

 –قسم الجغرافيا –الحضور فى ندوة علمية عن دقة الخرائط الرقمية  بالمشاركة -4
 جامعة حلوان .  –كلية اآلداب 

التى نظمتها المجموعة  أشكال السطح المصورةفى مسابقة االشتراك -2
– والفوز بجائزة أفضل صورة جيومورفولوجية بالمسابقة  الجيومورفولوجية المصرية

 1110عام  –الجمعية الجغرافية المصرية 

األشتراك مع المجموعة الجيومورفولوجية المصرية فى الدراسة الميدانية األولى لها -9
 . 1110ل السطح جنوب شرق القاهرة ، للتعرف على أشكا

جامعة حلوان  –كلية اآلداب  –المشاركة فى المؤتمر العلمى األول لقسم الجغرافيا -0
– 1113 . 

جامعة حلوان  –كلية اآلداب  –المشاركة فى المؤتمر العلمى الثانى لقسم الجغرافيا -7
– 1113. 



حوض البحر المتوسط ، قسم  االشتراك بالحضور فى المؤتمر الدولى األول لدول-11
 . 1774-جامعة القاهرة  –كلية االداب  –الجغرافيا 

المشاركة بورقة بحثية ضمن ندوة علمية مشتركة بآداب حلوان بين أعضاء قسم -11
جامعة محمد الخامس )المغرب(  –جامعة حلوان ، وأعضاء قسم الجغرافيا –الجغرافيا 

 ،1110  . 

 –جامعة القاهرة -قسم الجغرافيا–كلية اآلداب  – (هندوة الميا)المشاركة فى -11
1114 . 

 –قسم الجغرافيا  –األخطار الجيو بيئية فى محافظة المنيا  ندوةالمشاركة فى -13
 . 1114 –جامعة حلوان –كلية اآلداب 

( معهد البحوث وآثارها المتوقعة المشاركة قى المؤتمر الدولى )التغيرات المناخية-14
 . 1114-جامعة القاهرة –فريقية والدراساات اال

) استزراع المرجان كوسيلة مقترحة لتنمية السياحة االشتراك بورقة بحثية -12
 –ضمن فعاليات المؤتمر الدولي األول لكلية االداب الشاطئية فى منطقة االسكندرية( 

، فى ، بعنوان التنمية المستدامة فى الوطن العربي جامعة حلوان  –قسم الجغرافيا 
 . 1112ابريل ،  17-19الفترة من 

جامعة  –قسم الجغرافيا  –االعداد  لفعاليات المؤتمر الدولي األول لكلية االداب -10
حلوان ، ومقرر جلسة الجيومورفولوجيا ، برئاسة أ.د السيد السيد الحسيني ، فى 

 . 1112ابريل ،  17-19الفترة من 

 

 



 الخبرات السابقة 
قسم الجغرافيا فى الفترة من  –كلية اآلداب  –حلوان العمل كمعيد فى جامعة -1

1774-1111 . 

قسم الجغرافيا فى الفترة  –كلية اآلداب  –العمل كمدرس مساعد فى جامعة حلوان -1
 . 1112-1111من 

قسم الجغرافيا فى الفترة من  –كلية اآلداب  –العمل كمدرس فى جامعة حلوان -3
 .   1113وحتى عام  1112

-10قسم الجغرافيا منذ  –كلية االداب  –ستاذ مساعد فى جامعة حلوان العمل كأ-4
 حتى تاريخه . 11-1113

 األبحاث العلمية 
غرب مدينة مرسى مطروح )دراسة  –نحو خريطة سياحية جديدة فى اقليم عجيبة -1

 . 1111 –جامعة كفر الشيخ –فى الجيومورفولوجيا التطبيقية ( كلية اآلداب 

-1772والتراجع الساحلى فى منطقة عجيبة السياحية ) التساقط الصخرى-1
 . 1111 –( ، الجمعية الجغرافية المصرية )ضمن االصدارات الخاصة( 1111

 –جامعة حلوان –شمال ليبيا ، مجلة كلية اآلداب  –جيومورفولوجية منطقة سرت -3
1113  

علمين الجمعية التقييم الجيومورفولوجى ألخطار النحت البحرى فى منتجع مارينا ال-4
  1114 –الجغرافيا المصرية 

شمال شرق ليبيا ،  –جيومورفولوجية المصبات الخليجية فى منطقة البردية-2
 . 1114 –الجمعية الجغرافيا المصرية 



مجلة كلية  -من منظور جيومورفولوجى –السياحة النيلية فى القاهرة الكبرى -0
 . 1114 –جامعة حلوان  –االداب 

،  -بمصر رأس بيناسغرب شمال  -كراه الهارتواىبحيرة جية جيومورفولو -9
المؤتمر الدولى بمعهد  -وسيناريوهات االرتفاع المتوقع فى مستوى سطح البحر

 . 1114 –جامعة القاهرة  –البحوث والدراسات االفريقية 

كلية – كفر الشيخ مجلة -العسكرية(  الجغرافياالجبل األخضر فى ليبيا )دراسة فى -9
 .1110  - قسم الجغرافيا -اباالد

ة الشاطئية فى منطقة كوسيلة مقترحة لتدعيم السياح الصلباستزراع المرجان -0
كلية  –االسكندرية ، دراسة فى الجيومورفولوجيا التطبيقية ، المؤتمر الدولي األول 

بعنوان التنمية المستدامة فى الوطن العربي قسم الجغرافيا ، جامعة حلوان ،  –اآلداب 
 . 1112ابريل ،  17-19الفترة من ، 

 1110فجوات منطقة رأس محمد "دراسة جيومورفولوجية" بحث مقبول النشر عام -7
 المجلة الجغرافية المصرية . –

 الموسوعات العلمية األدبية

 موسوعة رحالت المالح الصغير من ثالثة أجزاء وهى :
 الطريق الى مملكة المرجان -1
 ان "ايات ربانية فى قاع البحر"غرائب وعجائب مملكة المرج-1
 .... رابط الموسوعة عبر االنترنت هو : وجوه المرجان عند سطح البحر-3

http://geo-house.net/ma-and-phd-dissertations 
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