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 ملف 

 عضو هيئة التدريس والهيئة المعاونة 

 
 

  حجازى عبدالفتاحعبدالفتاح السيد : )رباعى(االسم 

 

Name : Abdelfattah Elsayed Abdelfattah hegazy 

 

            جامعة القاهرة –كلية اآلداب  الكلية :

  لجغرافياا:  القسم

 

 لجغرافية البشريةاالتخصص العام :

 

 جغرافية المدنالتخصص الدقيق: 

 

 e.abdelfatah@yahoo.comالبريد االلكتروني: 
   

 

      



2 

 

 أوالً: المؤهالت العلمية:    

 
 

 

المؤهالت 

  العلمية

 المصدر التاريخ اسم المؤهل

جامعة  –كلية االداب  3102 ماجستير

 القاهرة

 تمهيدي ماجستير 
جامعة  –كلية االداب  3112

 القاهرة

جامعة  –كلية االداب   3112 ليسانس

 القاهرة

   

 

 لتدرج الوظيفي )الخبرة األكاديمية بتاريخ تسلسلي(:ثانياً: ا

 

 مكان العمل
 الفترة الزمنية

 الرتبة العلمية
 إلى مـن

 جامعة القاهرة –كلية االداب  –قسم الجغرافيا 

 
 معيد 3102 3112

 جامعة القاهرة –كلية االداب  –قسم الجغرافيا 

 
 مدرس مساعد حتى االن 3102

 

 عي:ثالثا: التدريس الجام
 
 

 Courses Taught                                                          المواد التي تم تدريسها 

 الوحدات التدريسية *

Teaching Units رقمها 

Course No. 

 اسم المادة

Course title 

الدراسي الفصل  

Studying 

Term 
 العملي

Lab. 

 المحاضرات

Lecture 

الفرقة الرابعة –كارتوجرافى المشروع ال   2  
 -3102الثانى 

الفرقة الثالثة –الطرق الفنية    2  3102  

الفرقة الرابعة  –الدراسة الميدانية    2  -3102الثانى  

الفرقة الثالثة  –الدراسة الميدانية    2  3102  

2   
الفرقة  –نظم المعلومات الجغرافية 

 الرابعة 

-3102االول 

3102 

الفرقة الثانية  –ستشعار عن بعد اال   2  

 

 

ت 
نا
يا
الب

ة 
صي
خ
ش
 ال



3 

 

 االشراف على الرسائل : رابعاً:

 

 اسم الطالب الدرجة  عنوان الرسالة  م

 نوع اإلشراف تاريخ التسجيل 

 

  مشترك  فردى

    
   

 
 

  

 

 )*(هذا البند فقط ألعضاء هيئة التدريس 

 

 : ترتب زمنيا  إن ىعل للنشر: أوراق األبحاث المنشورة والمقبولة خامسا 

 
فئة المجلة في  السنة  المجلد عنوان الدورية عنوان البحث

التصنيف الدولي 

 والمحلى 

االبعاد المكانية للزحف  الضرفر  

على االراضى الزراعية بمضافظفة 

 المنوفية 

تضت النشر بنفدوة الواقف  

المصففر  المعابربقسففم 

 الجغرافيا جامعة القاهرة 

 3102  

االراضى الزح  الضرر  على 

 الزراعية فى مضافظة المنوفية  
 3102 ندوة  المجلس االعلى للثقافة

 

 

 سادسا  : الكتب والتقارير والدراسات على ان ترتب زمنيا  : 

 التاريخ  دار النشر  عنوان الكتاب م
 

 
   

 

 
   

 

 : المحلية والدولية على ان ترتب زمنيا : الندوات والمؤتمراتسابعا 

 

ة /المؤتمرولندعنوان ا  
 المنظمة الجهة

 والمكان
 مشاركةنوع ال التاريخ

الزح  الضرر  على االراضى 

 الزراعية فى مضافظة المنوفية  

المجلفففس االعلفففى 

 للثقافة
 مشارك  ببضث  3102
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 ثامنا : ورش العمل والحلقات النقاشية  على ان ترتب زمنيا :

 
 

عنوان ورشة العمل / الحلقة 

 النقاشية 

لمنظمة الجهة ا

 والمكان
 نوع المشاركة التاريخ

االشتراك في السيمينار االسبوعي 

لقسم الجغرافيا جامعة القاهرة 

بالضرور او المشاركة باوراق 

 عمل.

 

 قسم الجغرافيا

 جامعة القاهرة
3112-3102 

بالضرور او 

المشاركة باوراق 

 عمل.

 الخطة البضثية لقسم الجغرافيا

 
 3102 قسم الجغرافيا

كة المشار

  بالضرور

 ورشة عمل عن االشراف التنفيذ  

مركز تنمية 

قدرات اعراء 

 هيئة التدريس

3102 
المشاركة 

 بالضرور

 
 

 تاسعا : الدورات التدريبية على ان ترتب زمنيا :

 

 العنوان  
اسم الجهة 

 المنظمة 
 التاريخ  المكان

 دورة اخالقيات البضث العلمى

 

مركز إعداد 

 المعلم الجامعي

تنمية مركز 

قدرات اعراء 

 هيئة التدريس

3101 

دورة التكنولوجيا الضديثة فى 

 التدريس

 

مركز إعداد 

 المعلم الجامعي

مركز تنمية 

قدرات اعراء 

 هيئة التدريس

3101 

 

دورة االتجاهات الضديثة فى 

 التدريس

 

مركز إعداد 

 المعلم الجامعي

مركز تنمية 

قدرات اعراء 

 هيئة التدريس

3100 

 دورة مهارات العرض الفعال

 

مركز إعداد 

 المعلم الجامعي

مركز تنمية 

قدرات اعراء 

 هيئة التدريس

3102 

دورة مهارات االتصال الفعال 

 الجامعي .

 

مركز إعداد 

 المعلم الجامعي

مركز تنمية 

قدرات اعراء 

 هيئة التدريس

3102 

دورة مستو  المقدمة في 

االستشعار عن بعد من هيئة 

 عن بعد االستشعار

وزارة الدوله 

 للبضث العلمى

الهيئة القومية 

لالستشعار عن 

بعد وعلوم 

 الفراء

2011 
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دورة مستو  المقدمة في نظم 

المعلومات الجغرافية من هيئة 

 االستشعار عن بعد

 

وزارة الدوله 

 للبضث العلمى

الهيئة القومية 

لالستشعار عن 

بعد وعلوم 

 الفراء

3101 

ي نظم دورة المستو  المتقدم ف

المعلومات الجغرافية من هيئة 

 االستشعار عن بعد

وزارة الدوله 

 للبضث العلمى

الهيئة القومية 

لالستشعار عن 

بعد وعلوم 

 الفراء

3100 

دورة مستو  المتقدم في 

االستشعار عن بعد من هيئة 

 االستشعار عن بعد

 

وزارة الدوله 

 للبضث العلمى

الهيئة القومية 

لالستشعار عن 

 بعد وعلوم

 الفراء

3100 

دورة مستو  التطبيقات في 

االستشعار عن بعد من هيئة 

 االستشعار عن بعد

 

وزارة الدوله 

 للبضث العلمى

الهيئة القومية 

لالستشعار عن 

بعد وعلوم 

 الفراء

3103 

 

دورة مستو  التطبيقات في 

نظم المعلومات الجغرافية من 

 هيئة االستشعار عن بعد

 

 

وزارة الدوله 

 لمىللبضث الع

الهيئة القومية 

لالستشعار عن 

بعد وعلوم 

 الفراء

313 

دورة مستو  المقدمة فى برنامج 

SPSS 

معهد االحصاء 

 بجامعة القاهرة

 

 

 3103 جامعة القاهرة

 

دورة مستو  التويفل بعهد 

اللغات والترجمة بكلية االداب 

 جامعة القاهرة

 

مركز اللغات 

 والترجمة

 –كلية االداب 

 جامعة القاهرة
3102 
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: دارية والقيادية واألنشطة المؤسسيةالمهام اإل:  عاشرا  
  

القاهرة  ةمسؤل معيار االستبيانات بالجودة بكلية االداب جامع  
 

: المساهمة فى خدمة المجتمع والقطاعات الثقافية المحلية  حادى عشر

       والدولية: 
 اشارك فى العديد من الندوات التثقيفية للشباب 

 ركة فى تدريس دورات نظم المعلومات الجغرافية واالستشعار عن بعد بقسم المشا

 الجغرافيا بكلية االداب جامعة القاهرة 

: الجوائز التقديرية والشهادات : ثانى عشر   

 

. والتى تعطى الوائل قسم الجغرافيا بشعبتية العامة 9002جائزة أحمد حسانين باشا في عام  -
 والخرائط .

 

الت أخرى:عشر : مجا ثالث  

 عضو الجمعية الجغرافية المصرية .

 

 

توقيع                                                       توقيع واعتماد            

 عضو هيئة التدريس                                          رئيس القسم

  

                                
 

 

 

 

 

 

 
 

 

  
 

   

 

 

 

 


