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كلیـــة اآلداب

االعتمادوحدة ضمان الجودة والتأھیل 

التدرج االكادیمي ثالثا: 
الوظيفة
القاهرة ـ جامعةاالداببشريةاغرافيج١٩٩٤مدرس

بنى سويففرع
مصر

جامعة القاهرة ـ االداببشريةجغرافيا٢٠٠٢أستاذ مساعد
فرع بنى سويف

مصر

:الورش التدریبیة التي تم الحصول علیھاالدورات و رابعا: 
السنةالجهةطبيعة الدورةالورشةالدورة أواسم

٢٠٠٤جامعة القاهرةإعداد المدرس الجامعىة إعداد المدرس الجامعىدور 

:خامسا: المناصب اإلداریة
الدولةالجهةنهاية الخدمةبداية الخدمةالدرجة األكاديميةالوظيفة

قائم بأعمال وكيل 
الكلية لخدمة 

المجتمع

مصرجامعة بنى سويف٢٠٠٤٢٠٠٧أستاذ مساعد

قائم بأعمال رئيس 
قسم الجغرافيا

مصرجامعة بنى سويف٢٠٠٥٢٠٠٧أستاذ مساعد

قائم بأعمال رئيس 
قسم الجغرافيا

مصرجامعة بنى سويفحتى اآلن٢٠١٥أستاذ مساعد

قائم بأعمال رئيس 
قسم الصحافة

مصرجامعة بنى سويف٢٠٠٦٢٠٠٨أستاذ مساعد

المنسق األكاديمى 
للتعليم المفتوح

مصرجامعة بنى سويف٢٠٠٥٢٠٠٧أستاذ مساعد

مدير مركز خدمة 
المجتمع

مصرجامعة بنى سويف٢٠٠٥٢٠٠٧أستاذ مساعد

مصربنى سويفجامعة ٢٠١٢٢٠١٣أستاذ مساعدالمستشار اإلعالمى 
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كلیـــة اآلداب

االعتمادوحدة ضمان الجودة والتأھیل 

لجامعة بنى سويف

)١٩٩٤مارس ـ١٩٧٢فبرایر : (خالل الفترةوزارة اإلعالمكما شغل المناصب اآلتیة ب

بوزارة برامج التلیفزیون بإتحاد اإلذاعة والتلیفزیونمتابعةمراقب برامج ورئیس قسم ومدیر إدارة
اإلعالم

إعداد وٕاخراج وتقدیم البرامج والتحریر والتحلیل السیاسي
 دولة الكویت خالل فترة الغزو العراقى وحتى التحریرتلیفزیون إذاعة و مراسل

سادسا: اإلنتاج العلمي
الرسائل العلمية .أ

الجامعةالرسالةعنوان
المانحة

تاريخالقسم/ الكلية
اإلجازة

التقديرالدرجة

إستخدام رسالة ماجستيرـ 
األرض فى مركز 

اإلسماعيلية

جامعة 
القاهرة

ـ قسم كلية اآلداب 
الجغرافيا

جيد جًدا١٩٨٦

خليج رسالة الدكتوراة ـ
العقبة : دراسة فى 
الجغرافيا السياسية

جامعة 
القاهرة

كلية اآلداب ـ قسم 
الجغرافيا

مرتبة شرف ثانية١٩٩٣

: الكتاب) ب
الصفحاتتاریخالنشرمكانالناشراسمالمؤلفین/ المؤلفالكتابعنوان
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كلیـــة اآلداب
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النشر

٢٠٠٥الجيزةدار طيبة للنشرد:محمد عبد العزيزم.أ.الموارد اإلقتصاديةجغرافية 
٢٠٠٥الجيزةدار طيبة للنشر:محمد عبد العزيزدم.أ.الجغرافيا العامة

٢٠٠٤الجيزةدار طيبة للنشر:محمد عبد العزيزدم.أ.الجغرافيا السياسية
٢٠٠٤الجيزةللنشردار طيبة :محمد عبد العزيزدم.أ.جغرافية التخطيط
٢٠١١بنى سويفدار الكتاب الجامعى:محمد عبد العزيزدم.أ.جغرافية أوراسيا

ـ نصوص جغرافية باللغة اإلنجليزية
طبيعية

٢٠٠٥بنى سويفدار الكتاب الجامعى:محمد عبد العزيزدم.أ.

ـ نصوص جغرافية باللغة اإلنجليزية
بشرية

٢٠٠٥بنى سويفالكتاب الجامعىدار :محمد عبد العزيزدم.أ.

٢٠١٢الجيزةدار طيبة للنشر:محمد عبد العزيزدم.أ.جغرافية المدن
:الدورياتب ) 

اسم الدوريةالمؤلف/ المؤلفينعنوان البحث
بيانات النشر

السنةالعدد/ المجلد
النزاع الحدودى بين مصر 

والسودان حول مثلث 
.حاليب

:محمد عبد دم.أ.
العزيز

مجلة الدراسات 
األفريقية

٥٥٢٠٠٠

هموقع العراق الجغرافى وأثر 
السياسي تجاة هعلى سلوك

.دول الجوار

:محمد عبد دم.أ.
العزيز

مجلة اآلداب والعلوم 
اإلنسانية

٣٣١٩٩٩المجلد 

التجارة الخارجية لدول 
مجلس التعاون الخليجي 
ودورها في تحقيق التكامل 

.اإلقتصادى

:محمد عبد دم.أ.
العزيز

المجلة الجغرافية 
المصرية

١٢٠٠٠جزء 

٢٠٠٢الجزء األولالمجلة الجغرافية :محمد عبد دم.أ.مقوماتة "تحاد المغاربياإل
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االعتمادوحدة ضمان الجودة والتأھیل 

المصريةالعزيز".ومعوقاتة

مشكالت الحدود السياسية 
.في شرقي أفريقيا

:محمد عبد دم.أ.
العزيز

٢٠٠٢لجنة الترقياتالباحث

:محمد عبد دم.أ..الصومالسكان 
العزيز

مكتبة العبيكان ـ 
الرياض

٢٠٠٣الجزء الثانى

التعليم العالى كمدخل لسوق 
.العمل

:محمد عبد دم.أ.
العزيز

جامعة بنى سويف
قطاع خدمة المجتمع

مؤتمرالتعليم العالى 
وسوق العمل ـ جامعة 

بنى سويف

٢٠١٢

:ج) أجزاء من كتب
رقم اإليداع الصفحاتتاريخ النشرمكان النشر الناشراسم المؤلف/ المؤلفينعنوان الكتاب والمحررعنوان البحث( الفصل ) 

:محمد عبد .م.دأالموارد اإلقتصادية
.األمين أ.م.دالعزيز 

عبد الصمد

دار طيبة 
للنشر

٢٠١٢الجيزة

)بورقة عمل (المشاركةد) بحوث مؤتمرات
السنةمكان انعقادهالجهة الراعيةعنوان  المؤتمرالمؤلفينالمؤلف/ عنوان البحث

التعليم العالى كمدخل 
.لسوق العمل

جامعة بنى سويف:محمد عبد العزيزدم.أ.
قطاع خدمة 

المجتمع

٢٠١٢مصر

مقوماتة "تحاد المغاربياإل
".ومعوقاتة

الملتقى الثانى :محمد عبد العزيزدم.أ.
للجغرافيين العرب " 

الوحدة العربية من خالل 
التنوع "

الجمعية 
الجغرافية 
المصرية

٢٠٠٢مصر
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كلیـــة اآلداب

االعتمادوحدة ضمان الجودة والتأھیل 

: مال مترجمةعأ) هـ
تاريخ النشرمكان النشر  اسم الناشر مؤلف العمل األصليعنوان العمل  باللغة األصليةالمترجم / المترجمونالعمل المترجمعنوان

سابعا: الخبرات األكادیمیة
:اإلشراف على الرسائل الجامعية)أ
رســـــائل المـــاجستيــــرأ
سنة الجهةالدرجةعنوان الرسالةم

التسجيل
المسئوليةسنة اإلجازة

األخطار الجيومورفولوجية للمياه الجوفية بمحافظة القاهرة ، ١
دراسة فى الجيومورفولوجيا التطبيقية.

جامعة بنى جيد جًدا
سويف

مشرف ٢٠٠٦
مشارك

النشاط الصناعى في محافظة الفيوم، دراسة فى الجغرافيا ٢
اإلقتصادية.

جامعة بنى ممتاز
سويف

مشرف ٢٠٠٨
مشارك

النشاط الزراعى فى أراضى السهل الفيضى بمحافظة بنى٣
سويف، دراسة فى الجغرافيا اإلقتصادية

جامعة بنى ممتاز
سويف

مشرف ٢٠٠٨
مشارك

جامعة بنى ممتاز.بنى سويف، دراسة جغرافية البطالة فى محافظة ٤
سويف

مشرف٢٠٠٩

، دراسة فى ٢٠٠٧ـ١٩٧٥مدينة بنى سويف خالل الفترة من٥
جغرافية المدن.

جامعة بنى ممتاز
سويف

مشرف٢٠٠٩

جامعة بنى ممتازجغرافية التنمية البشرية فى محافظة بنى سويف٦
سويف

مشرف٢٠٠٩

مشرف ٢٠١٠جامعة بنى ممتازاآلثار البيئية لتلوث المياه بمحمية بحيرة قارون،٧
مشارك
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كلیـــة اآلداب

االعتمادوحدة ضمان الجودة والتأھیل 

سويف

ساسية فى محافظة بنى سويف، دراسة شبكات البنية األ٨
جغرافية

جامعة بنى ممتاز
سويف

مشرف٢٠١٠

الدوائر اإلنتخابية فى محافظة بنى سويف، دراسة فى ٩
الجغرافيا السياسية

جامعة بنى جيد جًدا
سويف

مشرف٢٠١٠

جزيرة سيناء فيما بين وادى فيران هالحافة الغربية لجبال شب١٠
شماال والمحاشى جنوباً ، دراسة جيومورفولوجية.

جامعة بنى ممتاز
سويف

مشرف ٢٠١١
مشارك

جامعة بنى ممتازجغرافية الخدمات التعليمية فى محافظة الفيوم١١
سويف

مشرف٢٠١١

جامعة بنى ممتازإنهيار الدولة فى الصومال١٢
سويف

مشرف٢٠١٣

اإلمكانات الجغرافية لتخطيط المنطقة الصحراوية بين ١٣
محافظتى بنى سويف والفيوم، دراسة فى جغرافية التخطيط

جامعة بنى ممتاز
سويف

مشرف٢٠١٤

حافظات قناة السويس، دراسة التخطيط اإلقليمى لم١٤
ة.يجغراف

جامعة بنى اإلعدادقيد 
سويف

مشرف٢٠١٣

الخدمات العامة فى مدينة بنى سويف، دراسة فى التخطيط ١٥
الحضرى بإستخدام نظم المعلومات الجغرافية.

جامعة بنى قيد اإلعداد
سويف

مشرف٢٠١٣

جامعة بنى قيد اإلعدادالجوع فى محافظة بنى سويف،.١٦
سويف

مشرف ٢٠١٣
مشارك

جامعة بنى قيد اإلعداد.الجديد، دراسة جغرافيةالخدمات فى محافظة الوادى ١٧
سويف

مشرف ٢٠١٣
مشارك
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االعتمادوحدة ضمان الجودة والتأھیل 

جامعة بنى قيد اإلعدادسكان محافظة بنى سويف، دراسة ديموجرافية.١٨
سويف

مشرف٢٠١٤

المناطق العشوائية فى مدن محافظة بنى سويف، دراسة فى ١٩
نظم المعلومات الجغرافية جغرافية التخطيط بإستخدام 

واإلستشعار عن بعد.

جامعة بنى قيد اإلعداد
سويف

مشرف٢٠١٥

دن محافظة الجيزة، دراسة مؤشرات التنمية الحضرية فى م٢٠
.جغرافية

جامعة بنى قيد اإلعداد
سويف

مشرف٢٠١٥

التكامل بين دول حوض النيل مقوماتة ومعوقاتة، دراسة فى ٢١
.السياسيةالجغرافيا 

جامعة بنى قيد اإلعداد
سويف

مشرف٢٠١٥

التخطيط اإلقليمى لمنطقة مثلث" قنا قفط ـ القصير ـ سفاجا ٢٢
"، دراسة جغرافية فى التخطيط اإلقليمى

جامعة بنى قيد اإلعداد
سويف

مشرف٢٠١٥

جامعة بنى قيد اإلعدادالتنمية البشرية فى محافظة السويس، دراسة جغرافية٢٣
سويف

مشرف٢٠١٥

رســـائل الدكتــــوراةب

جامعة بنى مرتبة شرف أولىجيومورفولوجية منطقة جبل الزيت.٢٤
سويف

مشرف ٢٠٠٨
مشارك

مناخ مصر وأثرة على زراعة الخضر، دراسة فى المناخ ٢٥
التطبيقى

جامعة بنى مرتبة شرف أولى
سويف

مشرف ٢٠٠٩
مشارك

الجيوبوليتيكية للبترول فى منطقة الخليج بالتطبيق األبعاد ٢٦
على العراق،

جامعة بنى مرتبة شرف أولى
سويف

مشرف٢٠١٠

مشرف ٢٠١١جامعة بنى مرتبة شرف أولىالتنمية السياحية فى إقليم الواحات بالصحراء ـ ٢٧٢٧
مشارك
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سويفالغربية،دراسة فى جغرافية السياحة.

للمدن المتوأمة الجديدة فى مصر الوسطى، التقويم التنموى ٢٨
دراسة فى جغرافية المدن.

جامعة بنى مرتبة شرف أولى
سويف

مشرف ٢٠١١
مشارك

التغيرات ومحددات إستدامة النظم الريفية فى مركز بنى ٢٩
.العشرين، دراسة جغرافيةسويف فى نهاية القرن

جامعة بنى مرتبة شرف أولى 
سويف

مشرف ٢٠١٢
مشارك

مرتبة شرف أولى التركيب اإلقتصادى لسكان محافظة الشرقية.٣٠
مع التوصية 

بالطبع والتداول 
مع الجامعات 

األخرى

جامعة بنى 
سويف

مشرف٢٠١٢

مع التوصية جودة الحياة الحضرية فى محافظة الجيزة.٣١
بالطبع والتداول 
مع الجامعات 

األخرى

جامعة بنى 
سويف

مشرف ٢٠١٣
مشارك

التنمية المستدامة والحساسية البيئية للساحل الشمالى الغربى ٣٢
وظهيره الصحراوى فى مصر بإستخدام نظم المعلومات 

الجغرافية واإلستشعار عن بعد

جامعة بنى قيد اإلعداد
سويف

مشرف٢٠١٠

المياه اإلقليمية والمنطقة اإلقتصادية الخالصة لمصر فى ٣٣
الجغرافيا السياسيةالبحر األحمر، دراسة فى 

جامعة بنى قيد اإلعداد
سويف

مشرف٢٠١١

التغيرات البيئية على النطاق الساحلى الغربى لخليج ٣٤
السويس، دراسة فى جغرافية البيئة

جامعة بنى قيد اإلعداد
سويف

مشرف ٢٠١٢
مشارك

ا يعالقات إسرائيل بدول حوض النيل، دراسة فى الجغراف٣٥
السياسية

جامعة بنى اإلعدادقيد 
سويف

مشرف٢٠١٤

التخطيط الحضرى لعشوائيات عواصم محافظات إقليم ٣٦
شمال الصعيد، دراسة فى جغرافية التخطيط،

مشرف٢٠١٤جامعة بنى قيد اإلعداد
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االعتمادوحدة ضمان الجودة والتأھیل 

سويف

مناقشة وتحكيم الرسائل الجامعية)ب
رســـــــائل المــــاجستيــــرأ
المسئوليةسنة اإلجازةالجهةالدرجةعنوان الرسالةم

جامعة كلية اآلداب ـ ممتاز.نمدينة إهناسيا دراسة فى جغرافية المد٣٧
بنى سويف

مناقش٢٠٠٥

جامعة كلية اآلداب ـ ممتاز١٩٩٦ـ١٩٤٧سكان منطقة بحر يوسف فيما بين ٣٨
بنى سويف

مناقش٢٠٠٦

جامعة كلية اآلداب ـ ممتازمركز إدفو، دراسة فى جغرافية العمران الريفى.٣٩
بنى سويف

مناقش٢٠٠٦

كلية اآلداب ـ جامعة ممتازمدينة البدرشين، دراسة فى جغرافية العمران.٤٠
القاهرة

مناقش٢٠٠٧

كلية اآلداب ـ جامعة ممتازالحدود الغربية لمصر، دراسة فى الجغرافية السياسية.٤١
الزقازيق

مناقش٢٠٠٧

كلية اآلداب ـ جامعة جيد جًداالجغرافى السياسى لجمهورية طاجكستان.التقويم ٤٢
المنوفية

مناقش٢٠٠٨

كلية اآلداب ـ جامعة ممتازالعطرية فى مصرو النباتات الطبية ٤٣
بنى سويف

مناقش٢٠٠٩

كلية الدراسات ممتازفى مركز القناطر الخيريةضستخدام األر اتطور ٤٤
اإلنسانية ـ جامعة 

األزهر

مناقش٢٠٠٩

كلية اآلداب ـ جامعة ممتازالتنمية اإلقتصادية لمحافظة بنى سويف٤٥
بنى سويف

مناقش٢٠٠٩

التقسيمات اإلدارية فى جمهورية مصر العربية، دراسة ٤٦
.السياسيةافى الجغرافي

كلية اآلداب ـ جامعة جيد جًدا
القاهرة

مناقش٢٠٠٩

الطبيعى المصرى، دراسة فى التسويق الخارجى للغاز ٤٧
الجغرافيا اإلقتصادية

كلية الدراسات ممتاز
اإلنسانية ـ جامعة 

األزهر

مناقش٢٠٠٩

مناقش٢٠١٠كلية اآلداب ـ جامعة ممتازصناعة األسمنت فى مصر، دراسة فى الجغرافيا ٤٨
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بنى سويفاإلقتصادية
كلية اآلداب ـ جامعة ممتازميناء جدة.٤٩

القاهرة
مناقش٢٠١٠

كلية الدراسات ممتازالتنمية فى محافظة بورسعيد٥٠
اإلنسانية ـ جامعة 

األزهر

مناقش٢٠١٠

مناقش٢٠١٦كلية اآلدابالمناطق الصناعية فى محافظة بنى سويف٥١
رسائل الدكتوراةب
المعهد العالى ممتازمشكالت األقليات اإلسالمية فى الهند٥٢

اإلسالميةللدراسات 
مناقش٢٠١٤

كلية اآلداب ـ جامعة جيد جًداالنقل الجوى الداخلى فى المملكة العربية السعودية٥٣
القاهرة

مناقش٢٠١٤

النقل فى إقليم قناة السويس، دراسة فى الجغرافيا ٥٤
اإلقتصادية

كلية البنات ـ جامعة مرتبة شرف أولى
عين شمس

مناقش٢٠٠٥

غير النصية على شبكة اإلنترنت، إسترجاع المواد ٥٥
دلة بحث الخرائط الطبوغرافية.دراسة تحليلية أل

كلية اآلداب ـ جامعة مرتبة شرف أولى
بنى سويف

مناقش٢٠٠٨

معهد البحوث منحالحدود السياسية لجمهورية الكونغو الديموقراطية٥٦
والدراسات األفريقية

مناقش٢٠١٠

معهد البحوث مرتبة شرف أولى.الشرقية و الغربيةحدود جمهورية السودان ٥٧
والدراسات األفريقية

مناقش٢٠١٤

الهجرة الداخلية فى محافظات الوجه القبلى فيما بين ٥٨
، دراسة جغرافية ديموغرافية٢٠٠٦ـ ١٩٧٦

كلية اآلداب ـ جامعة مرتبة شرف ثانية
بنى سويف

مناقش٢٠١٥

فى الجغرافيا الكرد وكردستان العراق .دراسة٥٩
السياسية

كلية اآلداب ـ جامعة مرتبة شرف أولى
القاهرة

مناقش٢٠١٦

: ) المقررات الدراسية التي تم تدريسهاج
الدولةالجامعةالكليةالمرحلةاللغةاسم المقرر

مصربنى سويفالتجارةجغرافيا-الفرقة األولىالعربيةموارد إقتصادية
مصربنى سويفاآلداب-جغرافيا-الفرقة األولىالعربيةجغرافيا عامة
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إجتماع-اريخ ت

مصربنى سويفاآلدابجغرافيا-الفرقة األولىالعربيةالعمران الريفى

مصربنى سويفاآلدابجغرافيا-الثانيةالعربيةجغرافية السكان

مصربنى سويفاآلدابجغرافيا-الثانيةالعربيةجغرافية أوراسيا

مصربنى سويفاآلدابجغرافيا-الثانيةالعربيةالجغرافيا الزراعية

جغرافية المعادن والطاقة 
والصناعة

مصربنى سويفاآلدابجغرافيا-الثانيةالعربية

مصربنى سويفاآلدابجغرافيا-الثالثةالعربيةجغرافية المدن

مصربنى سويفاآلدابجغرافيا-الثالثةالعربيةالدراسة الميدانية

مصربنى سويفاآلدابجغرافيا-الثالثةالعربيةنصوص جغرافية إنجليزية

مصربنى سويفاآلدابجغرافيا-الرابعةالعربيةالتخطيط اإلقليمى

مصربنى سويفاآلدابجغرافيا-الرابعةالعربيةالجغرافيا السياسية

جغرافية حوض البحر 
المتوسط

مصربنى سويفاآلدابجغرافيا-الرابعةالعربية

مصربنى سويفاآلدابجغرافيا-الرابعةالعربيةمشروع تطبيقى

مصربنى سويفاآلدابمختلفةالعربيةمقررات مختلفة

مصربنى سويفاآلدابتمهيدى ماجستيرالعربيةمناهج البحث الجغرافى

الدراسات مختلفةالعربيةمقررات مختلفة
اإلنسانية 

- مصراألزهر

مصربنى سويفآداب ترجمة األولى العربيةمبادىء علم اإلقتصاد
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مصربنى سويفآداب صحافة األولى العربيةمبادىء علم اإلقتصاد

: ) األعمال االستشارية العلميةد
السنةالجهةالمهام

: ) األعمال االستشارية الفنيةهـ
السنةالجهةالمهام

:تحكيم األعمال العلمية) و
السنةالدولةالجهةعنوان الدراسة

مجلة الجمعية الجغرافية السياحة فى محافظة بنى سويف
المصرية

مصر

ز) تحكيم برامج تعليمية
السنةالجهةالمهام

:التدريبية التي تم تدريسهااو الورش) الدوراتح
السنةالجهةاسم المحوراسم الدورة

: (مشاركة بدون ورقة عمل)ط) الندوات والملتقيات
السنةالمدينةالجهةاسم اللجنة العلميةم
معهد البحوث )مثلث حاليب : رؤية تنموية متكاملة( ندوة ١

والدراسات األفريقية
١٩٩٨القاهرة

٢٠٠٠نوفمبرلقاهرةاالملتقى الثانى للجغرافيين العرب٢
كلية اآلداب ـ جامعة بنى للتنمية المعرفيةنحو بناء إستراتيجية ٣

سويف.
٢٠٠٥بنى سويف

الرياض ـ المملكة العربية مهرجان الجنادرية٤
السعودية

٢٠٠٦

٢٠٠٦بنى سويفكلية اآلداب ـ جامعة بنى اإلتجاهات المعاصرة للعلوم اإلنسانية٥
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سويف.
٢٠٠٧القاهرةالجمعية الجغرافيةالمؤتمر الجغرافى الدولى٦
دور التدريب والدراسة الميدانية فى اإلرتقاء بالعلوم ٧

اإلنسانية
كلية اآلداب ـ جامعة بنى 

سويف.
٢٠٠٧بنى سويف

العالم ـ محمد السيد غالب قراءة فى فكر أ.د:(ندوة٨
)واإلنسان

معهد البحوث 
ـوالدراسات األفريقية

.جامعة القاهرة

٢٠٠٧القاهرة

محمد صفى الدين ابو العز "العالم والفكر . أ.دندوة٩
ـ.٢٠٠٧واإلنسان " ـ 

٢٠٠٧القاهرةجامعة القاهرة

معهد البحوث محمد عبد الغنى سعودى..أ.دندوة قراءة فى فكر١٠
ـوالدراسات األفريقية

.جامعة القاهرة

٢٠١١القاهرة

ـ المجتمعقطاع خدمة .ـ٢٠١١ـالتعليم الفنى وإحتياجات سوق العمل ١١
جامعة بنى سويف

٢٠١١بنى سويف

ـ قطاع خدمة المجتمعتعليم العالى و سوق العمل .ال١٢
جامعة بنى سويف

٢٠١٢بنى سويف

٢٠١٢بنى سويفجامعة بنى سويف.المؤتمر الدولى للتعليم المفتوح١٣
٢٠١٢بنى سويفجامعة بنى سويف..عيد العلم األول لجامعة بني سويف١٤
٢٠١٢بنى سويفجامعة بنى سويف... التحديات واآلفاق.الحلم المصرى ١٥
٢٠١٢بنى سويفجامعة بنى سويف..اإلعجاز العلمى فى القرآن والسنة١٦
٢٠١٣بنى سويفجامعة بنى سويف..اإلعجاز العلمى فى القرآن والسنة١٧
تفعيل آليات المحاسبة والمراجعة لمكافحة الفساد ١٨

واإلدارىالمالى 
جامعة بنى كلية التجارة ـ 

سويف.
٢٠١٣بنى سويف

ـ قطاع خدمة المجتمع.دور الجامعات فى اإلرتقاء بالمجتمعات الحديثة ١٩
جامعة بني سويف

٢٠١٣بنى سويف

٢٠١٣بنى سويفجامعة بنى سويفالمؤتمر الدولى األول للتعليم عن بعد٢٠
كلية اإلقتصاد ـ جامعة فى مصرالالمركزية و التحول الديمقراطى٢١

.بني سويف
٢٠١٣بنى سويف

٢٠١٣بنى سويفجامعة بنى سويف.٢٠١٣األسبوع البيئى األول لجامعة بني سويف ٢٢
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دور البوابة اإلليكترونية بالجامعات فى النهوض 23
بالبحث العلمى

قطاع خدمة المجتمع
بنى سويفجامعة

٢٠١٣بنى سويف

األعمال الخاصة و المجتمع المدنى دور مؤسسات ٢٤
فى رفعة الشعوب و تقدمها

قطاع خدمة المجتمع ـ 
جامعة بني سويف

٢٠١٤بني سويف

٢٠١٤بنى سويفجامعة بنى سويفالعلمى فى القرآن و السنةاإلعجاز ٢٥

قطاع خدمة المجتمع ـ .شبابنا طاقة . . ال إعاقة ٢٦
جامعة بني سويف

٢٠١٤بني سويف

٢٠١٥بنى سويفجامعة بنى سويفالعلمى فى القرآن و السنةاإلعجاز ٢٧

٢٠١٦بنى سويفجامعة بنى سويفنحو بناء استراتيجية للتنمية المستدامة بصعيد مصر٢٨

٢٠١٦بنى سويفجامعة بنى سويفآفاق اإلستثمار فى محافظة بنى سويف٢٩

٢٠١٦بنى سويفجامعة بنى سويفاإلسبوع البيئى٣٠

ثامنا: الخبرات العملیة
: عضوية اللجان العلمية)أ

السنةالدولةالجهةالمهاماسم اللجنة العلمية

:عضوية اللجان الفنية)ب
السنةالدولةالجهةالمهاماسم اللجنة العلمية

: ج) عضوية النقابات والجمعيات المهنية
سنة االشتراكالجهةاسم النقابة

: عضوية الجمعيات العلميةد) 
سنة االشتراكالجهةالجمعية اسم 

١٩٦٨القاهرةالجمعية الجغرافية المصرية
١٩٨٦القاهرةالجمعية المصرية للقانون الدولى
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٢٠١٢معهد الدراسات األفريقيةجمعية البيئة

تاسعا: أنشطة عامة
: ندوات عامة)أ

تاريخ الندوةمكان الندوةندوةعنوان ال

:نشرات)ب
بيانات النشراسم الناشرعنوان النشرة

اليوجد
:) مقاالت أدبيةج

عنوان الموقعالحالةاسم الناشرعنوان المقال
جريدة األهرامجريدة األهرامحقوق مصر فى مياه نهر النيل

جريدة األهرامجريدة األهراممشكلة حاليب وشالتين

(مقدمة الكتاب / تقديم عمل / كلمة تحرير .........):أوراق طائرة) د
الحالةالدوريةعنوان المقال

تقديم العديد من الندوات والمؤتمرات وورش العمل

: عاشرا: الجوائز واألوسمة
السنةالجهةاسم الجائزة

اليوجد


