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 إلسكندرية(.)ا 1691/ 11/ 1 4 :الميالدومحل  اريخت
 القاهرة. محل اإلقامة:

  2116811812 محمول: -.1/ 19446116منزل:  تميفون:
 (.795695متزوج )جواز سفر رقم:  ماعية:تالحالة االج

بتقدير  اإلسكندريةجامعة  -كمية اآلداب -)قسم الجغرافيا 1662 يسانس:تاريخ الحصول عمى الم
 (.جداعام جيد 

بكمية اآلداب جامعة المنيا، لمعمل فى وظيفة معيد فى تخصص مساقط التحق بقسم الجغرافيا  -
 .1664الخرائط والخرائط البحرية عام 

ال شممنطقة بحيرة البردويل )جامعة المنيا( فى موضوع:  1221 الحصول عمى الماجستير: تاريخ
 دراسة جيومورفولوجية، بتقدير ممتاز مع التوصية بالنشر. -شبه جزيرة سيناء

فى وظيفة مدرس مساعد بكمية اآلداب جامعة المنيا  1229وحتى  1221من  عمل فى الفترة -
 فى تخصص الجغرافيا الطبيعية )الجيومورفولوجيا(.

ق يجامعة المنيا( فى موضوع: جيومورفولوجية جزر مضا) 1229 تاريخ الحصول عمى الدكتوراه:
الجغرافية، بتقدير مرتبة  تجوبال دراسة باستخدام تقنيات االستشعار من البعد ونظم المعموما

 الشرف األولى.

جامعة المنيا منذ نوفمبر  -م الجغرافيا بكمية اآلدابمدرس الجغرافيا الطبيعية بقس ية:ة الحالهنالم
1229. 

 م اجتيازها وشهادات الخبرة:تلتى الدورات ا

 .1662عام  باإلسكندريةتدريبية عمى استخدام األجهزة المساحية الحديثة  دورة -

تدريبية عمى استخدام أجهزة المساحة البحرية بشركة مصر لمخدمات والمساحة البحرية عام  دورة -
1661. 

يكترونية الطبوغرافية و اللالخرائط ا فى مجال إنتاجااللى تدريبية عمى استخدام الحاسب  دورة -
 .1664البحرية بدولة الدنمرك عام 

 GPS (Globalتدريبية عمى استخدام جهاز تحديد المواقع باألقمار الصناعية  دورة -

Positioning System )1664عام  باإلسكندريةمصر لمخدمات والمساحة البحرية  بشركة. 

 (.1661-1661رية والمساحة األرضية )سنوات فى مجال المساحة البح 1 خبرة -

بجامعة  االلىتدريبية فى استخدام شبكة المعمومات الدولية )االنترنت( بمركز الحاسب  دورة -
 .1665المنيا عام 

 إعداد المعمم من كمية التربية جامعة المنيا. دورة -



 من كمية التربية جامعة المنيا. اإلنجميزيةإتقان المغة  دورة -

م المعمومات بجامعة عين الستشعار عن بعد )وحدة نظقان نظم المعمومات الجغرافية واإت دورة -
 (.1221شمس 

الحاسب دة )الرخصة الدولية لقيا ICDLإتقان استخدام الحاسب االلى عمى شهادة  حاصل -
 .1227(، االلى

روع دورات خاصة بتنمية مهارات أعضاء هيئة التدريس ضمن مش 9عمى شهادات لعدد  حاصل -
 تطوير التعميم.

 المقررات التى قمت بتدريسها بآداب المنيا: -

الخرائط، المساحة المستوية، ئ الجغرافيا الطبيعية، الجيومورفولوجيا، البحار والمحيطات، مباد
شعار عن بعد، ونظم المعمومات تالمساحة الجوية "التصويرية"، تفسير الصور الجوية واالس

جميع المقررات معدة اليكترونيا ومسجمة عمى )ل التكنولوجية الحديثة الجغرافية باستخدام الوسائ
 (.اسطوانات خاصة لالستخدام الشخصى

 


