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حححححححححححح19/3/9993ت ريخحالتعيينحمح

ححج دعةحسهى جح-كميةحاآلحابحح–قدمحالجغرافي حح–أست ذحالهعيفةحالح ليةحمحححح
حالتخرصحال قيقحمحجيهدهرفهلهجىححححالتخرصحالع محمحجغرافيةحطبيعيةحححححححححححح

ح33139335641864رقمحالسحسهلحمحححححححححححححححح3ح313934636699رقمحالتميفهنحمح
  mhegab2001@yahoo.comالبري حاالليكترونىحمح

حالعمسيةحمحالسؤىالت
ح بتق يرحجي حج اح9999ح–ج دعةحعينحشسسحح–ليد نسحاآلحابحح-9
فمىحدهومهمحدم رج تحواحلحالشيم حفمىححبتقم يرحدستم زح9999ح-ج دعةحالق ىرةح–د جدتيرحاآلحابحح-1

ححراسةحجيهدهرفهلهجيةحح–دررح
ومهمحفمىحدهحبتقم يرحدرتبمةحالذمرألحاىولمىحح1334ح–ج دعةحجشمهبحالمهاحلحح–حكتهراةحفىحاآلحابحح-3

غممربحيممممي حح–جيهدهرفهلهجيممةحالدممي حالدمم دمىحوااقممميمحالجبمممىحفيسمم حبممينحرأسح كممرحورأسحالمم بح
حالدهيس

حالت رجحالهعيفىحم
ح19/3/9993كميةحاآلحابح دهى جحفىحح–قدمحالجغرافي حح–دعي حح-9
ح3/5/9999كميةحاآلحابح دهى جحفىحح–قدمحالجغرافي حح-د رسحدد ع حح-1
ح93/1334/ح16كميةحاآلحابح دهى جحفىحح–قدمحالجغرافي حح-د رسحح-3
ح16/93/1339ج دعةحسهى جحفىحح-كميةحاآلحابحح-قدمحالجغرافي حح-أست ذحدد ع حح-4
ح33/99/1395ج دعةحسهى جحفىحح–كميةحاالحابحح–قدمحالجغرافي حح–است ذحح-5
ح16/9/1396دتىحح9/9/1391ج دعةحسهى جحفىحح–ق ئمح أعس لحرئيسحقدمحالجغرافي حح-6
ح99/6/1398دتىحح8/91/1396الظالبحفىحكميةحاآلحابحلذئهنحالتعميمحوححوكي ح-7

حالشذ طحالعمسىمح
حأواًلحمحالبحهثحالسشذهرة

دركم حقرميرحودرسمىحعمممحجحدجممةحلجيهدهرفهلهجيةحالشب كحعمىحسم د حالبحمرحاىدسمرحفيسم حبمينحاح-9
حح  .ح1336الع ححالرا عحعذرحجحج دعةحالسشهفيةحجح حالبحهثحالجغرافيةحوالك رتهجرافية

ح–دررحجححراسةحجيهدهرفهلهجيةحجحدجمةحكميةحاآلحابحح–د رج تحواحلحقربح  لرحراءحالذرقيةحح-1
حجحإص ارحي صح.ح1337ح–ج دعةحبشي ح
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حدركممم حالبحمممهثحالجغرافيمممةحوالك رتهجرافيمممةدجممممةحالتحميممم حالسهرفهلمممهجىحلسشحممم راتحواحلحقرمممبجحح-3
ح.ح1338الع ححالعذرونححجحج دعةحالسشهفيةحجح 

4- Investigation of New Proposed Sohag – Hurghada Highway Across 

 The Egyptian Eastern Desert  Using Geographic Information Systems 

and Remote Sensing Techniques ,The Egyptian Journal of Remote 

Sensing and Space Scinces,Vol.X,2007 . 

ح1393رافىحدقبهلحلمشذرح سجمةحالسج لحجحالع ححالث نىحجحالتغيراتحالسش ييةحجحدق لحجغح-5
ج دعمةحبشيم حح–حراسةحجيهدهرفهلهجيةجحدجمةحكميمةحاآلحابحح-الجري نحالديمىحفىحدح فغةحسهى جح-5
حجحإص ارحي صح.ح1399ح–
سمهى جحجححوحالي  ظةحعمىحالج نبحالغربىحلمشيم حفيسم حبمينحأسميهطالردميةحجيهدهرفهلهجيةحالكثب نحح-6

حجحإص ارحي صح.ح1391ح–ج دعةحبشي حح–يةحاآلحابحدجمةحكم
ح–ج دعةححدشيمهرحح–حراسةحفىحالجيهدهرفهلهجيةحالتظبيقيةحجحدجمةحكميةحاآلحابحح–ج يرةحسهى جحح-7

حجحإص ارحي صح.ح1393
دركممةحالسممهاححعمممىحدشحمم راتحالح فممةحالذممرقيةحلممهاحلحالشيمم حفيسمم حبممينحواحلحالظمم رألحجشهبممً حوواحلحح-8

ح–ج دعممةححدشيممهرحح–حراسممةحفممىحالجيهدهرفهلهجيمم حالتظبيقيممةجحدجمممةحكميممةحاآلحابحح–اىدمم يهةحشممس اًلح
حجحإص ارحي صح.ح1393

دجممةححاىذرمحالس ئيةحلشيرحالشي حفيس حبينحسهى جحجشهبً حوأسميهطحشمس اًلجححراسمةحجيهدهرفهلهجيمةجح-9
ح.1395جح38الع ححح–ج دعةحسهى جحح–كميةحاالحابح

10- Seasonality and First Ever Ischemic Stroke, In Sohag University 

Hospital, Sohag, Egypt,Journal of Medical and Clinical Research,Vol 3, 

Issue 12,2015 

 (ح7  الشتراكجحالسجمةحالسرريةحلمتغيرحالبيئيحجحالسجم ح)ححجقححراسةحالكثب نحالردميةحالي  ظةطرح-99
ح.ح1395(جحح1جحالع حح)ح

(جح9جحالسجمةحالسرريةحلمتغيرحالبيئىجحالسجم ح)ثب نحالردميةحالر ع ةجح  الشتراكطرقححراسةحالكح-91
 حح.1397(جح9الع حح)

حوالش واتحوالهرشث نيً حمحالسؤتسراتحالعمسيةح
السذممم ركةحبهرقمممةح حثيمممةحفمممىحالسمممؤتسرحالممم ولىحالرا مممعحلجيهلهجيمممةحأفريقيمممةحالممم لحعقممم حفمممىحح-9ححح

حركةحتحتحعشهان ج دعةحأسيهطحوك نتحالسذ ح(1335)نهفسبر
1- Using Geographic Information Systems and Statistics for Developing a 

Database Management System of The Flood Hazard of Ras Gharib Area, 

Eastern Desert, Egypt, The Fourth International Conference on the 

Geology of Africa,(Nov.2005),Assiut-Egypt. 
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السذ ركةحبهرقةح حثيةحفىحدؤتسرحددمتقب حاىدمنحالسم ئيحالسرمر حفميحومهءحالتحم ع تحالسع صمرةحح-1
حوك نتحالسذ ركةح عشهانح"حاايراححالس ئىحلشيرحح(1395)ج دعةحسهى جحح–ال لحعق ح كميةحاآلحابح

حالشي "
يحدح فغمةحسمهى جحالسذ ركةحبهرقةح حثيةحفيحورشةحكميمةحاآلحابح دمهى جحدمهلحأ عم ححالتشسيمةحفمح-3

(حوك نممتحالهرقممةح عشممهانح"حالسذممكالتحالظبيعيممةحأدمم محالتهسممعح1396فمميحوممهءحالتغيممراتحالسع صممرةح)
حال راعىحاىفقىح سح فغةحسهى ج"

السذ ركةحفميحورشمةحعسم حالسجسهعمةحالجيهدهرفهلهجيمةحالسرمريةحفميحدح فغمةحسمهى جحكسذمرألحح-4
حانربتحدي دي حعمىحت ريبحطالبححوالتىح1395حعدسبرحح39-16عمسىحودح ورحفيحالفترةحدنح

حال راس تحالعمي حفيحالسي انحعمىحاس ليبحرص حوقي سحالغ ىراتحالجيهدهرفهلهجيةح.
السذ ركةحفيحتحكيمح عضح حهثحالسمؤتسرحالم ولىحالثم دنحلمتشسيمةحوالبيئمةحفميحالمهطنحالعربمىحدمنحح-5

ح.ح1396د رسحح13-15
حث لثً حمحالخبراتحالعمسيةح

حواتحالعمسيةحوالديسش راتحالتىحتعق ح  لقدمحالسذ ركةحفىحالش حح-9
حااشراألحالعمسىحعمىحالع ي حدنحالردالتحالعمسيةحالسي انيةح ج دعةحاىزىرحوج دعةحسهى جح-1
ورسم لةححكتمهراةحااشراألحالعمسىحعمىحرس لتىحد جدتيرحورسم لتىححكتمهراةح كميمةحاآلحابح دمهى جحح-3

ودش قذممةحالع يمم حدممنحالرسمم ئ حالعمسيممةحفممىحج دعمم تحرةحورسمم لةححكتممهراةح ج دعممةحالقمم ى ج دعممةحاالزىممرح
حودعي حالبحهثحوال راس تحاىفريقيةح ج دعةحالق ىرةح.حدي طحوبشي حوسهى جح

والتىحتزمحثالثحشعبحوالسذ ركةحفىحالئحةحقدمحالجغرافي حالج ي ةح قدمحالجغرافي ح دهى جححووعح-4
والسذم ركةحفمىحاعم اححالئحمةحكميمةحاآلحابححووعحالئحةحقدمحالجغرافي ح ج دعةحعسمرحالسختم رحفمرمححرنمة

حالج ي ةح.
حالسذ ركةحفىح عضححوراتحتشسيةحق راتحأعز ءحىيئةحالت ريسح ج دعةحسهى جحوىىح-5
ح5/5/1335الىحح3/5/1335حورةحأيالقي تحوآحابحالسيشةحفىحالفترةحدنحح-أ

ح96/5/1336الىحح94/5/1336حورةحدي راتحاالتر لحالفع لحفىحالفترةحدنحح-ب
ح11/5/1336الىحح19/5/1336حورةحترسيمحدشي حفىحالفترةحدنحح-ج
ح39/5/1336الىحح33/5/1336حورةحالد ع تحالسعتس ةحفىحالفترةحدنحح-ح
ح18/1/1338الىحح16/1/1338حورةحدع ييرحالجهحةحفىحالعسميةحالتعميسيةحفىحالفترةحدنحح-ىم
ح19/93/1339-99حورةحتقييمحالظالبحفىحالفترةحدنحح-و
حAdvanced Power Pointحورةحح-ح
 Mis IV Bylaws and Control Affairsحورةحح-ل
 Web Publishing using Front Pagحورةحح-ن
حالت ريسح  لع ي حدنحكمي تحاآلحابحوالتربيةح ج دع تحدررحكس حىهحدهوحح  لج ولحح-6
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ح
ح

حالسهاححال راسيةحالفترةحال دشيةحالكمية
ج دعممممممةحاىزىممممممرحح–كميممممممةحالتربيممممممةح

ح  لق ىرة
حالخرائطحالع دةح1335/1338

ج دعةحاىزىرحبتفيشم حح–كميةحالتربيةح
حاىشراأل

ح-يمممممممممممممرائطحالتهزيعممممممممممممم تح–الخمممممممممممممرائطحح1336/1337
حالجيهدهرفهلهجي 

ج دعمةحاىزىمرحح–كميةحالمغمةحالعربيمةح
ح  لسشرهرة

حالجغرافي حالظبيعيةح1335/1336

ج دعمةحاىزىمرحح–كميةحالمغمةحالعربيمةح
ح  ل ق زيق

جغرافيممةحشممبوحالج يممرةحح– حالع دممةحالجغرافيممح1336/1338
حالعربية

ج دعمةحبشمىحح–كميت حاآلحابحوالتربيمةح
حسهيف

الجغرافيمم حح–الجغرافيممةحالظبيعيممةحح–الخممرائطحح1335/1339
حالت ريخية

ج دعممممممةحح–كميتمممممم حاآلحابحوالتربيممممممةح
حالفيهم

ح

ح1338/1339
ح

ح–الجغرافيممم حالظبيعيمممةحح-الجيهدهرفهلهجيممم 
جغرافيمةحالشرمهصحالح–البح رحوالسحيظم تح

حالسي هحالع  ةح–
ج دعممةحعسممرحح-كميممةحاآلحابحوالعمممهم

حليبي ح-السخت ر
ح–البح روالسحيظمممم تحح–الجيهدهرفهلهجيمممم حح1339/1399

السممهارححح–السدمم دةحح–الجغرافيممةحالحيهيممةح
حدب حئحالخرائطح-الظبيعية

حالعمسيةوالجسعي تحرا عً معزهيةحالمج نح
حدؤسسح  لسجسهعةحالجيهدهرفهلهجيةحالسرريةحعزهح  لجسعيةحالجغرافيةحالسرريةحوعزهح-9
عزممهحدحكمممح)دممنحالخمم رج(حبمجشممةحترقيمم تحاالسمم ت ةحواالسمم ت ةحالسدمم ع ينح  لج دعمم تحالسرممريةحح-1

حالت  عةحلمسجمسحاالعمىحلمج دع تح سرر
حعزهحفىحلجشةحتظهيرحدقرراتحالجغرافي ح كميةحالتربيةح دهى جح-1
حج دعةحسهى جح–حاآلحابالجهحةح كميةحدقررحدعي رحالظالبحوالخريجينحبهد ةحح-3
ححيهانحع محدح فغةحسهى جحح–عزهحلجشةحاىزد تحوالكهارثحح-4

حالتهقيعححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححح
 دس حدحسهححدج بأح/حدحسهحححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححح


