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 ملف 

 عضو هيئة التدريس والهيئة المعاونة 

 
 

 عدلي أنيس سليمان        د / االسم )رباعى(: 

 

Name: Dr / Adly Anes solyman 

 

 

         جامعة القاهرة  –كلية اآلداب الكلية : 

  

  الجغرافيا:  القسم

 

 الجغرافية البشرية التخصص العام :

 

 جغرافية السياحة التخصص الدقيق: 

 

  freeuni@yahoo.comالبريد االلكتروني: 
   

 

      



2 

 

  : المؤهالت العلمية:أوالا    

 

 ثانياا: التدرج الوظيفي )الخبرة األكاديمية بتاريخ تسلسلي(:
 

 الرتبة العلمية الفترة الزمنية مكان العمل
 إلى مـن

 

 جامعة القاهرة  -كلية اآلداب-قسم الجغرافيا 
 

 سمدر االن 8002

 مدرس مساعد 8002 8002 جامعة القاهرة  -كلية اآلداب - قسم الجغرافيا

 

 جامعة القاهرة  -كلية اآلداب-بقسم الجغرافيا 
 

 معيد 8002 7991

 

 

 

 

 

 

 

 المؤهالت العلمية
 البيانات الشخصية 

 

 المصدر التاريخ اسم المؤهل

   درجة الدكتوراه *

وعنوانها " السياحة العالجية 

دراسة جغرافية  –في مصر 

" بتقدير مرتبة الشرف 

 األولى

 
 

كلية  -قسم الجغرافيا  8002

 جامعة القاهرة -اآلداب

  درجة الماجستير *

تقدير "ممتاز" وعنوانها " ب

 –السياحة العربية إلى مصر 

دراسة في جغرافية السياحة 

 " 

كلية  -قسم الجغرافيا  8002

 جامعة القاهرة -اآلداب

 - درجة تمهيدي ماجستير

السياحة فى شبه جزيرة "

 سيناء"
 

كلية  -قسم الجغرافيا  7992 

 جامعة القاهرة -اآلداب

الليسانس الممتازة في 

بتقدير جيد جدا مع - داباآل

 مرتبة الشرف 
 

كلية -قسم الجغرافيا  7991

 جامعة القاهرة -اآلداب
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 ثالثا: التدريس الجامعي:
 
 

 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 

 الموارد االقتصادية   
 

 الجغرافية السياحية    االول

 التخطيط االقليمي   

 جغرافية السياحة   
 الثانى

 ة السياسيةالجغرافي   

 الجغرافية االقتصادية   

 فى السنوات 
قمت السابقة 

بتدريس مواد 
 اخرى هى

 الدراسة الميدانية   

 الجغرافية العامة   

 جغرافية مصر البشرية   

 مقدمة فى الحاسب االلى    

 المجتمع المصرى   

 جغرافية مصر   
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 ى الرسائل :رابعاا: االشراف عل

 

 اسم الطالب  الدرجة  عنوان الرسالة م

 نوع اإلشراف تاريخ التسجيل 
 

  مشترك  فردى

 

الخدمات التعليمية 

الخاصة بمدينة جده  

دراسة فى جغرافية 

 الخدمات 

 
 

 دكتوراه
 

نفسية عمر احمد 

 فخرى 
 

 
 
 

8077 
 

   

 

السياحة االسيوية 

غير العربية الوافدة 

ة فى الى مصر دراس

 جغرافية السياحة 
 

 ماجستير
 

 
 
 

مى عبدالنبى 

 عبدالمنعم 
 

 
 
 

8072 

  
  

 

    
   

    
   

    
   

    
   

 

 )*(هذا البند فقط ألعضاء هيئة التدريس 
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 خامسا : أوراق األبحاث المنشورة والمقبولة للنشر على إن ترتب زمنيا  :              

 
 الدورية عنوان عنوان البحث فئة المجلة  السنة  المجلد 

في التصنيف 

الدولي 

  والمحلى

االستشفاء البيئي في 

 الواحات البحرية

  
 

ندوة بيئة الواحات 

المصرية، قسم 

الجغرافيا، جامعة 

  القاهرة
 

  8009مارس/ 

السياحة العربية البينية، 

 باالردن،.
 
 

ورقة عمل قدمت فى 

مؤتمر تطوير 

ى ف والفندقة السياحة

 الوطن العربى،

 8078سبتمبر  

 

التغيرات السكانية 

بالمملكة العربية 

السعودية وحركة 

السياحة السعودية الى 

 مصر. 
 

جامعة  مجلة االداب،

 الملك سعود

25، 
 العدد

2. 

 

 2102 مايو
 

 الروسية السياحة
 مصر ونصيب المغادرة

  جغرافية، دراسة: منها،
 

 بكلية العلمية المجلة
  بنها، ةاآلداب،جامع

( خاص إصدار 2102اكتوبر (  
 

 

حركة السياحة االوربية 

الى مصر :مقوماتها 

 وتطورها ومستقبلها،.
 

، مجلة كلية االداب، 

 جامعة القاهرة،

، (1)ملحق 

8العدد) ) 

  2011ابريل 

خصائص السياحة 

األوربية ومشكالتها في 

 مصر، دراسة جغرافية 
 

مجلة كلية االداب، 

 جامعة القاهرة

وبر اكت  2012  

تقديم لكتاب جغرافية 

السياحة، لمؤلفه وليامز 

 ستيفن، ، 

 

مجلة ترجمان مركز 

اللغات والترجمة 

التخصصية، جامعة 

 القاهرة

اغسطس  العدد الثالث

2012 
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 سادسا  : الكتب والتقارير والدراسات على ان ترتب زمنيا  :

 
  التاريخ  دار النشر عنوان الكتاب م

 
 

جية فى السياحة العال

 مصر والعالم
.8009القاهرة  مكتبة االنجلو المصرية  

 
 

حركة السياحة 

األوربية الى مصر 

:مقوماتها وتطورها 

 ومستقبلها

 مكتبة االنجلو المصرية 
 

.8077القاهرة   

 
 

 الموارد االقتصادية
 

، مكتبة االنجلو المصرية، 

 القاهرة، 
8078 

 
 

مقدمة فى الحاسب 

 اآللى 
 

لو المصريةمكتبة االنج  

القاهرة، الطبعة 

 8، ط8078االولى 

8072 

 
 

عدلي انيس ومحمد 

ابراهيم، جغرافية 

 مصر

8072القاهرة ،  دار الثقافة العربية،   

) ترجمات( وليامز  

ستيفن، جغرافية 

السياحة: رؤى 

 معاصرة 

 

مركز اللغات والترجمة، 

كلية اآلداب، جامعة 

صفحة 150القاهرة،   

) تحت الطبع 

8072)  

 

 سابعا : الندوات والمؤتمرات المحلية والدولية على ان ترتب زمنيا :

 

 

 عنوان الندوة /المؤتمر
المنظمة  الجهة

 والمكان
 نوع المشاركة التاريخ

مؤتمر تطوير السياحة 

 والفندقة فى الوطن العربي 
  8078سبتمبر  باالردن 

مقرر ندوة  بعنوان )بيئة 

الواحات المصرية( 

واالشراف على طباعة 

 االبحاث واوراق العمل.

 قسم الجغرافيا
 جامعة القاهرة

  8009مارس/

 

المشاركة بورقة عمل بعنوان 

)االستشفاء البيئي في الواحات 

البحرية( في ندوة قسم 

 قسم الجغرافيا
 اهرةجامعة الق

  8009مارس/
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الجغرافيا )بيئة الواحات 

 المصرية(.

عدلى انيس، االلحاد جغرافيا 

وديموغرافيا، مؤتمر الرد 

 العلمى على االلحاد

المركز الثقافى 

 القبطى

 .807قاهرة 
 

 

 

 

عدلى أنيس، الرهبنة القبطية 

من منظور جغرافي، مؤتمر 

 تطلعات مستقبلية 

 معهد

الدراسات 

 القبطية، 
 

  8072القاهرة 

 
 

 لقات النقاشية  على ان ترتب زمنيا :ثامنا : ورش العمل والح

 
 

  ورشة العمل / الحلقة النقاشية عنوان
الجهة المنظمة 

 والمكان
 نوع المشاركة التاريخ

 

االشتراك في السيمينار 

االسبوعي لقسم الجغرافيا 

جامعة القاهرة بالحضور او 

 المشاركة باوراق عمل.
 

 قسم الجغرافيا

 جامعة القاهرة
  

اضرات االشتراك في مح

الموسم الثقافي للجمعية 

 الجغرافية المصرية.

 

للجمعية 

الجغرافية 

 المصرية

  

االشتراك في ندوات، لجنة 

الجغرافيا بالمجلس االعلى 

 للثقافة.
 
 

لجنة الجغرافيا 

بالمجلس 

 االعلى للثقافة.
 

  

ورشة عمل "مفهوم معامل 

 Impact Factorالتأثير 

 للمجالت العلمية العالمية " 
 

مكتبة ال

–المركزية 

 بجامعة القاهرة 

  .8070مايو 

ورشة عمل "مشروع البحث 

 العلمي في العلوم االجتماعية" 

، كلية االداب ، 

 جامعة القاهرة 
 
 

  8009. مايو 

ورشة عمل "كيفية كتابة 

مقترح بحث للحصول على 

تمويل"بكلية االقتصاد والعلوم 

بكلية االقتصاد 

والعلوم 

السياسية 

  .8009يناير 
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السياسية جامعة القاهرة 

ة( وبالتعاون )باللغة االنجليزي

مع مؤسسة فورد يناير 

8009. 
 
 

جامعة القاهرة 

)باللغة 

االنجليزية( 

وبالتعاون مع 

 مؤسسة فورد 
 

 

سيمنار وورشة عمل 

"دراسات في الجندر" 

مشروع البحث العلمي في 

 العلوم االجتماعية، 
 
 

وعقد فى فندق 

بيراميزا 

  الجيزة

 

  .8070مارس 

سيمنار وورشة عمل" 

الدراسة العلمية للتنميط 

والتمييز والتعصب"، مشروع 

البحث العلمي في العلوم 

 االجتماعية، 
 

وعقد فى فندق 

بيراميزا 

الجيزة يوم 

 الخميس 

 2الموافق 

 .8070إبريل 
 

صالون االعالمي فايز فرح ، 

 صالون شهري.

 
   

االشتراك بالندوة الشهرية 

ية االداب "حوارات لكل

 االداب"

 

 كلية االداب

 جامغة القاهرة
  

 

  تاسعا : الدورات التدريبية على ان ترتب زمنيا
 

 التاريخ  المكان  اسم الجهة المنظمة   العنوان

       نظم الساعات المعتمدة

 
 جامعة القاهرة

مركز تنمية 
قدرات اعضاء 
 هيئة التدريس

807 

  معايير الجودة في التعليم
 

 جامعة القاهرة

مركز تنمية 
قدرات اعضاء 
 هيئة التدريس

8070     

 التخطيط االستراتيجي  
 

 جامعة القاهرة
مركز تنمية 

 8070قدرات اعضاء 
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 هيئة التدريس

 االشراف التنفيذي 
 
 

 جامعة القاهرة

مركز تنمية 
قدرات اعضاء 
 هيئة التدريس

8070          
    

 النشر العلمي 
 

 هرةجامعة القا

مركز تنمية 
قدرات اعضاء 
 هيئة التدريس

8070          
         

 مهارات العرض الفعال 
 

 جامعة القاهرة

مركز تنمية 
قدرات اعضاء 
 هيئة التدريس

8001 

 االتجاهات الحديثة في التعليم 

 
 جامعة القاهرة

مركز تنمية 
قدرات اعضاء 
 هيئة التدريس

8001 

 

 

 : القيادية واألنشطة المؤسسيةالمهام اإلدارية و : عاشرا

................................................................................... 

المساهمة فى خدمة المجتمع والقطاعات الثقافية المحلية  : حادى عشر

        :والدولية

 
السياحة ومنها شاركت فى العديد من برامج اعداد الكوادر مع وزارة الشباب ووزارة 

 :ما يلي

  شاركت مع وزارة الشباب والرياضة فى عدد من برامج تدريب الكوادر الشبابية

 على مستوى كل محافظات الجمهورية ومنها 

 *" برنامج تدريب وتأهيل الكوادر الشبابية" 

 *" برنامج دور الشباب فى بناء مستقبل مصر" 

ن الشباب بعنوان " برلمانى كما * واشارك حاليا فى برنامج تاهيل اعضاء برلما

 يجب ان يكون" وال يزال التعاون قائم مع الوزارة

  .قمت باعداد كوادر سياحية بالتعاون مع وزارة السياحة وجمعية النيل للسياحة  

 اشارك فى العديد من الندوات التثقيفية للشباب 

 : الجوائز التقديرية والشهادات :  ثانى عشر
 جامعة القاهرة فى مجال  -فى مجلة كلية االداب افضل بحث منشور جائزة

خصائص  عن بحث 8072/8072االنسانيات والعلوم االجتماعية عن العام 
  جغرافية السياحة األوربية ومشكالتها في مصر، دراسة
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 جامعة القاهرة لعام  -كلية اآلداب -في الجغرافيا  جائزة أفضل رسالة دكتوراه

8001   

 جائزة احمد حسنين باشا. 

 جائزة األستاذ الدكتور يوسف عبد المجيد فايد. 

 :عشر : مجاالت أخرى ثالث 

 : شهادات التقدير

شهادة تقدير من مشروع دعم البحث العلمى فى العلوم االجتماعية بكلية اآلداب،  -7

 8072جامعة القاهرة،

 7992شهادة تقدير من قسم الجغرافيا  -8

 .7992تدريس جامعة القاهرة شهادة تقدير من نادي اعضاء هيئة ال -2

شهادات تقدير من كلية اآلداب جامعة القاهرة اشتملت على شهادة الطالب المثالي -2

 . 7991، ومايو  7991، وابريل  7991بالكلية في مايو 

 العمل العام والمجتمعى 

 :عضو العديد من الجمعيات االهلية والعلمية والمؤسسات الوطنية ومنها 

  ببيت العائلة المصريةعضو لجنة الشباب 

  الجمعية الجغرافية المصريةعضو 

  الجمعية المصرية للتنمية العلمية والتكنولوجيةعضو . 

  جمعية النيل للبيئة والسياحة العالجية.عضو مجلس أمناء 

  بكلية اآلداب جامعة القاهرة اسر جامعيةريادة 

 المؤتمرات الشعبية:

ية للتوعية السياسية والتوعية الدستورية المشاركة فى العديد من المؤتمرات الشعب 

 والرئاسية 

 

 تحت النشر

  ،خصائص الناخبين ومدى مشاركتهم فى التحول الديمقراطى فى . عدلى انيس
،مشروع بحثى بالتعاون مع "مشروع دعم البحث : على مستوى المحافظاتمصر

 (8072بع)العلمى فى العلوم االجتماعية" بكلية االداب جامعة القاهرة. تحت الط

  ،تحت الطبع معايير تقييم الراغبين فى الترشح لالنتخابات البرلمانيةعدلى انيس ،

(8072) 

توقيع                                                       توقيع واعتماد            

 عضو هيئة التدريس                                          رئيس القسم

  

                                
 

 

  
 

   

 

 

 


