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 1961ليسانس في اآلداب من قسم الجغرافيا جامعة اإلسكندرية. 
 1962جامعة عين شمس  –كمية التربية  –التربية  ىدبموم عامة ف.  

  1973الجغرافيا جامعة اإلسكندرية ماجستير في اآلداب من قسم. 

  1978 اإلسكندريةجامعة  –دكتوراه في جغرافية العمران بمرتبة الشرف األولى.    

  جامعة المنيا. –أستاذ الجغرافيا بكمية اآلداب 

 .عضو مجمس إدارة الجمعية الجغرافية المصرية وأمين الصندوق 

 .عضو المجمع العممى المصرى 

 لثقافة المصرية.عضو لجنة الجغرافيا فى المجمس األعمى لمثقافة ـ وزارة ا 

 .عضو موسوعة الشخصيات المصرية البارزة ـ الييئة العامة لالستعالمات 

  عضو اتحاد الجغرافيين األمريكيينAAG. 

 .رئيس قسم الجغرافيا بجامعتى المنيا واإلمارات العربية المتحدة 

 .عضو لجنة ترقية أساتذة الجغرافيا 

  كارولينا وكينتكى وسان دييجو  ا ونورثبنسمفانيعضو القنوات العممية مع جامعات والية
(USA( وجامعة جالسجو ،)UK(وجامعة سيمون فريزر )SFU.فى فانكوفر كندا ) 

 ( 1994-1992( )1989-1985أستاذ زائر ومعار بجامعة اإلمارات العربية المتحدة-
1996-2001). 

 .عضو مركز توكيد الجودة واالعتماد بجامعة المنيا 

 .عضو مركز دراسات المستقبل بجامعة المنيا 

 .رئيس مجمس إدارة مركز البحوث والدراسات البيئية ـ كمية اآلداب ـ جامعة المنيا 

  الواليات زار دول ليبيا واإلمارات العربية المتحدة وعمان والمممكة العربية السعودية و
 كندا والمكسيك وتركيا.المتحدة األمريكية و 

 الجامعات المصرية. رسالة ماجستير ودكتوراه فى 70ما يزيد عمى وناقش  ـ أشرف عمى 

  ن بحثا فى مجاالت جغرافية العمران وجغرافية و، وأربعا  باعشرة كتخمسة كثر من أألف
، نشرت فى القاىرة واإلسكندرية والمنيا وجامعة وجغرافية المغات الجريمة والجغرافيا الطبية

 الكويت وأبو ظبى والعين والشارقة وعّمان.

  أول معجم من نوعو فى مصر والعالم العربى بعنوان( 2006) فى نياية عام أصدر     "
ى جغرافى مبتدئا  كان أو ألمرجعا  أساسيا  معجم المصطمحات الجغرافية والبيئية" الذى يعد 

صفحة  1000يعد ركيزة ميمة ألى مثقف بالمعنى الشامل، ويقع فى حوالى محترفا ، كما أنو 
 من القطع الكبير.

 وجغرافية  مران والجغرافيا الطبية وجغرافية الع تمامو مناىج الجغرافياتشمل مجاالت اى 
 .  وجغرافية المغات الجريمة


