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 ملف 

 عضو هيئة التدريس والهيئة المعاونة 

 
 

 .بهاء فؤاد مبروك ُسليمان ُمقبلة: )رباعى(االسم 

 

Name:Bahaa Fouad Mabrouk Soliman 

 

 

         جامعة القاهرة  –كلية اآلداب  الكلية :

  

  .الُجغرافيا:  القسم

 

 .الُجغرافيا البشريةالتخصص العام :

 

 .الُجغرافيا االقتصادية واالستشعار عن بُعدالتخصص الدقيق: 

 

 Bahi_Geography@yahoo.comالبريد االلكتروني: 
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  :ؤهالت العلميةأوالً: الم     

 

 

 

المؤهالت 

  العلمية

 المصدر التاريخ اسم المؤهل

دكتوراه يف اآلداب من قسم اجلُغرافيا 
مرتبة الشرف األوىل مع بتقدير 

التوصية بطباعة ونشر هذه الرسالة 
 .على نفقة اجلامعة

4102 
قسم اجلُغرافيا، كلية 
 اآلداب، جامعة القاهرة

ماجستري يف اآلداب من قسم 
 4112 اجلُغرافيا بتقدير ُُمتاز.

قسم اجلُغرافيا، كلية 
 اآلداب، جامعة القاهرة

متازة يف اآلداب من 
ُ
الليسانس امل

قسم اجلُغرافيا بتقدير جيدجًدا مع 
 مرتبة الشرف.

4114 
قسم اجلُغرافيا، كلية 
 اآلداب، جامعة القاهرة

 
 

 

 :: التدرج الوظيفي )الخبرة األكاديمية بتاريخ تسلسلي(ثانيًا

 
 

 مكان العمل
 الفترة الزمنية

 يةملالرتبة الع
 إلى مـن

 ُمدرس حىت اآلن 2/4102 قسم اجلُغرافيا، كلية اآلداب، جامعة القاهرة
 ُمدرس ُمساعد 2/4102 6/4112 قسم اجلُغرافيا، كلية اآلداب، جامعة القاهرة
 ُمعيد 6/4112 3/4113 قسم اجلُغرافيا، كلية اآلداب، جامعة القاهرة
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 :ا: التدريس الجامعيثالثً 
 
 

 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 

 0.1  
قسم  –اجلُغرافيا الزراعية )الفرقة األوىل 

 اجلُغرافيا(

 األولالفصل الدراسى 
(4102 – 4101) 

 الليسانس

4 3  
ُمقدمة يف االستشعار عن بُعد )الفرقة 

 قسم اجلُغرافيا( –الثانية 

 0.1  
قسم  –ُجغرافية مصر )الفرقة األوىل 

 اجتماع انتظام(

 0  
قسم  –ُجغرافية مصر )الفرقة األوىل 
 اجتماع انتساب(

 4  
 –اجلُغرافية االقتصادية  )الفرقة الثالثة 

 جمموعة أ( –انتظام  –قسم التاريخ 

 2  
 –اجلُغرافية االقتصادية  )الفرقة الثالثة 

 جمموعة ب( –انتظام  –قسم التاريخ 

4 4  
ُمقدمة يف نظم املعلومات اجلُغرافية 

قسم املكتبات  –)برنامج دكتوراه 
 شعبة معلومات( –والوثائق واملعلومات 

 الفصل الدراسى األول
(4102 – 4101) 

 الدراسات العليا
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :االشراف على الرسائل :ارابعً 
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 تاريخ التسجيل اسم الطالب الدرجة عنوان الرسالة م

 نوع اإلشراف
 

 مشترك فردى

    
   

    
   

    
   

    
   

    
   

    
   

    
   

    
   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  .)*(هذا البند فقط ألعضاء هيئة التدريس
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 :              ان ترتب زمنيً أ ىعل للنشر: أوراق األبحاث المنشورة والمقبولة اخامسً 

 

 السنة المجلد عنوان الدورية عنوان البحث

فئة المجلة في 
التصنيف الدولي 

 والمحلى
 

 
    

 

 
    

 

 
    

 

 
    

 

 
    

 

 

 

 

 

 

:ير والدراسات على أن ترتب زمنيًا: الكتب والتقاراسادسً   

 

 التاريخ  دار النشر  عنوان الكتاب م
 4102 دار الثقافة العربية ُجغرافية مصر )باالشرتاك( 0
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 : اترتب زمنيً ن المحلية والدولية على أ ؤتمرات: الندوات والم  اسابعً 

 

 

وة /المؤتمرلندعنوان ا  
 المنظمة الجهة

 والمكان
 مشاركةنوع ال التاريخ

ندوة التنمية والبيئة ىف الصحارى 
 املصرية

قسم اجلُغرافيا،  
كلية اآلداب، 
 جامعة القاهرة

 أبريل 1
 4111 

عضو اللجنة 
 التنظيمية

 
 شكالت البيئة ىف مصرندوة مُ 

 

قسم اجلُغرافيا،  
اآلداب، كلية 

 جامعة القاهرة

مارس  01
4111 

عضو اللجنة 
 التنظيمية

 ندوة الواحات املصرية "
ُ
شكالت امل

 "والتنمية

قسم اجلُغرافيا،  
كلية اآلداب، 
 جامعة القاهرة

مارس  42
4112 

عضو اللجنة 
 التنظيمية

 
 شكلة املياه ىف مصر ُمؤمتر أبعاد مُ 

قسم اجلُغرافيا،  
كلية اآلداب، 
 جامعة القاهرة

 أبريل 6
 4101 

عضو اللجنة 
 التنظيمية

 
ُ
شكالت ُمؤمتر األبعاد اجلُغرافية مل
 القاهرة الكربى

قسم اجلُغرافيا،  
كلية اآلداب، 
 جامعة القاهرة

نوفمرب  42
4100 

عضو اللجنة 
 التنظيمية

 قضية مياه النيل ندوة 

قسم اجلُغرافيا،  
كلية اآلداب، 
 جامعة القاهرة

مارس  01
4102 

عضو اللجنة 
 التنظيمية

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :ان ترتب زمنيً : ورش العمل والحلقات النقاشية على أاثامنً 
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عنوان ورشة العمل / الحلقة 
 النقاشية 

الجهة المنظمة 
 والمكان

 نوع المشاركة التاريخ

 
الدراسة الذاتية ودورها يف إعداد 

 اخلُطة االسرتاتيجية
 

وحدة ضمان 
اجلودة، كلية 

اآلداب، جامعة 
 القاهرة

 أكتوبر
 4102 

حضور ورشة 
 العمل

 
 توصيف الربنامج الدراسى،
 توصيف املقرر الدراسى

 

وحدة ضمان 
اجلودة، كلية 

اآلداب، جامعة 
 القاهرة

ديسمرب  01
4102 

حضور ورشة 
 العمل

قرر الدراسى
ُ
 مصفوفة امل
 

وحدة ضمان 
اجلودة، كلية 

اآلداب، جامعة 
 القاهرة

ديسمرب  06
4102 

حضور ورشة 
 العمل

 

 

 

   

 
 
 

   

 
    

 
    

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :ان ترتب زمنيً : الدورات التدريبية على أتاسًعا

 

 التاريخ  المكان اسم الجهة المنظمة  العنوان  

خالل الفرتة من  جامعة القاهرةمجعية جيل املستقبل برنامج تأهيل املهارات األساسية 
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(Basic Business 

Skills Acquisition 

Program BBSA) 

(The Future 

Generation 

Foundation 

FGF) 

أغسطس  01
 00إىل  4113
 .4113ديسمرب 

 
 دورة صيانة احلاسب اآلىل

 

  ،كلية اهلندسة
 جامعة القاهرة

 ،كلية اهلندسة
 جامعة القاهرة

خالل الفرتة من 
 4111يوليو  1

يوليو  01إىل 
4111 

ىف نظم املعلومات  دورة ُمقدمة
 Introduction)اجلُغرافية 

Geographical 

Information Systems 

GIS)  

قسم اجلُغرافيا، كلية 
، جامعة اآلداب

 القاهرة

وحدة نظم 
املعلومات 

اجلُغرافية بقسم 
اجلُغرافيا، كلية 

اآلداب، 
 جامعة القاهرة

خالل الفرتة من 
أغسطس  1

 01إىل  4111
4111أغسطس   

دورة ُمتقدمة ىف نظم املعلومات  
 Advanced)اجلُغرافية 

Geographical 

Information Systems 

GIS)  
 

قسم اجلُغرافيا، كلية 
، جامعة اآلداب

 القاهرة

وحدة نظم 
املعلومات 

اجلُغرافية بقسم 
اجلُغرافيا، كلية 

اآلداب، 
 جامعة القاهرة

خالل الفرتة من 
أغسطس  1

 01إىل  4111
 4111أغسطس 

 
 برنامج تكنولوجيا التعليم

 

مركز تنمية قدرات 
أعضاء هيئة التدريس 

والقيادات جبامعة 
 القاهرة

مركز تنمية 
قدرات أعضاء 
هيئة التدريس 
والقيادات 

 جبامعة القاهرة

خالل الفرتة من 
أغسطس  41

 42إىل  4111
 4111أغسطس 

 

 

 

 

 

 
 مهارات التواصلبرنامج 

 

مركز تنمية قدرات 
التدريس أعضاء هيئة 

والقيادات جبامعة 

مركز تنمية 
قدرات أعضاء 
هيئة التدريس 

خالل الفرتة من 
 4111يوليو  1

يوليو  2إىل 
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والقيادات  القاهرة
 جبامعة القاهرة

4111 

 
 تنظيم املؤمتراتبرنامج 

 

مركز تنمية قدرات 
أعضاء هيئة التدريس 

والقيادات جبامعة 
 القاهرة

مركز تنمية 
قدرات أعضاء 

تدريس هيئة ال
والقيادات 

 جبامعة القاهرة

خالل الفرتة من 
أكتوبر  02

 06إىل  4111
 4111أكتوبر 

 
 اجلوانب القانونية واملاليةبرنامج 

 

مركز تنمية قدرات 
أعضاء هيئة التدريس 

والقيادات جبامعة 
 القاهرة

مركز تنمية 
قدرات أعضاء 
هيئة التدريس 
والقيادات 

 جبامعة القاهرة

خالل الفرتة من 
 4112يناير  1

يناير  1إىل 
4112 

 
 Digital Imageدورة 

Processing (RS 2) 
 

اهليئة القومية 
لالستشعار عن بعد 

 وعلوم الفضاء

اهليئة القومية 
لالستشعار 

عن بعد وعلوم 
 الفضاء

 01خالل الفرتة 
إىل  4112فرباير 

فرباير  02
4112 

االستشعار عن بعد  تطبيقاتدورة 
ىف الرتبة واملوارد الزراعية 
(Application of 

Remote Sensing on 

Soil and Agriculture 

Resources Ap4) 
 

اهليئة القومية 
لالستشعار عن بعد 

 وعلوم الفضاء

اهليئة القومية 
لالستشعار 

عن بعد وعلوم 
 الفضاء

 02خالل الفرتة 
إىل  4112يوليو 

يوليو  44
4112 

 

 

 

 

 

 

 

 
معايري اجلودة ىف العملية برنامج 

 التدريسية
 

مركز تنمية قدرات 
أعضاء هيئة التدريس 

والقيادات جبامعة 
 القاهرة

مركز تنمية 
قدرات أعضاء 
هيئة التدريس 
والقيادات 

خالل الفرتة من 
أكتوبر  46

 41إىل  4112
 4112أكتوبر 
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 جبامعة القاهرة

  دورة تدريبية على حمطات الرصد
-NPL-632/DTMموديل 

552/730/DTM-

652/DTM-332 ذلك وك
 التوديوليت العادى والرقمى

 

شركة برناسوس 
 لألجهزة املساحية

شركة برناسوس 
لألجهزة 
 املساحية

خالل الفرتة من 
 4101مايو  00

مايو  42إىل 
4101 

ُمتقدمة ىف نظم املعلومات دورة 
 Advanced)اجلُغرافية 

Geographical 

Information Systems 

"GIS 2" – Spatial 

Analysis, Network 

Analysis, Geometric 

Network)  

اهليئة القومية 
لالستشعار عن بعد 

 وعلوم الفضاء

اهليئة القومية 
لالستشعار 

عن بعد وعلوم 
 الفضاء

خالل الفرتة من 
سبتمرب  02

 43إىل  4101
 4101سبتمرب 

 Digital Image)دورة 

Processing "RS 2" – 

Hyper spectral 

Analysis, Vegetation 

Analysis, DEM 

Analysis) 

اهليئة القومية 
لالستشعار عن بعد 

 وعلوم الفضاء

اهليئة القومية 
لالستشعار 

عن بعد وعلوم 
 الفضاء

 01خالل الفرتة 
 4101أكتوبر 

أكتوبر  40إىل 
4101 

تعدد دورة التحليل االحصائى مُ 
، Meta-analysisاملتغريات 

مشروع دعم البحث العلمى ىف 
 العلوم االجتماعية 

 

كلية اآلداب، جامعة 
 القاهرة 

كلية اآلداب، 
 جامعة القاهرة

خالل الفرتة من 
أكتوبر  1

 02إىل  4101
 4101أكتوبر 

 

 

 

 

 

 
استخدام التكنولوجيا ىف برنامج 

 التدريس
 

مركز تنمية قدرات 
أعضاء هيئة التدريس 

والقيادات جبامعة 
 القاهرة

مركز تنمية 
قدرات أعضاء 
هيئة التدريس 
والقيادات 

خالل الفرتة من 
 4101نوفمرب  1

نوفمرب  01إىل 
4101 
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 جبامعة القاهرة

 
 النشر العلمىبرنامج 

 

مركز تنمية قدرات 
أعضاء هيئة التدريس 

والقيادات جبامعة 
 القاهرة

مركز تنمية 
قدرات أعضاء 
هيئة التدريس 
والقيادات 

 القاهرةجبامعة 

خالل الفرتة من 
 4100يونية  6

يونية  1إىل 
4100 

 
االجتاهات احلديثة ىف برنامج 

 التدريس
 

مركز تنمية قدرات 
أعضاء هيئة التدريس 

والقيادات جبامعة 
 القاهرة

مركز تنمية 
قدرات أعضاء 
هيئة التدريس 
والقيادات 

 جبامعة القاهرة

خالل الفرتة من 
نوفمرب  44

 42إىل  4100
 4100نوفمرب 

 
حوث إعداد مشروعات البُ برنامج 

 التنافسية
 

مركز تنمية قدرات 
أعضاء هيئة التدريس 

والقيادات جبامعة 
 القاهرة

مركز تنمية 
قدرات أعضاء 
هيئة التدريس 
والقيادات 

 جبامعة القاهرة

خالل الفرتة من 
فرباير  41
 42إىل  4104
 4104فرباير 

دام دورة التحليل االحصائى باستخ
  SPSSبرنامج 

ُ
 ستوى األول( )امل
 

معهد الدراسات 
والبحوث االحصائية، 

 جامعة القاهرة

معهد 
الدراسات 
والبحوث 

االحصائية، 
 جامعة القاهرة

خالل الفرتة من 
سبتمرب  06

 41إىل  4101
 4104سبتمرب 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
مهارات االتصال ىف أمناط برنامج 

 
ُ
 ختلفةالتعليم امل

 مركز تنمية قدرات
أعضاء هيئة التدريس 

والقيادات جبامعة 

مركز تنمية 
قدرات أعضاء 
هيئة التدريس 

خالل الفرتة من 
 4104نوفمرب  1

نوفمرب  1إىل 
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والقيادات  القاهرة 
 جبامعة القاهرة

4104 

 
آداب وسلوك املهنة ىف العمل برنامج 

 اجلامعى
 

مركز تنمية قدرات 
أعضاء هيئة التدريس 

والقيادات جبامعة 
 القاهرة

مركز تنمية 
قدرات أعضاء 
هيئة التدريس 
والقيادات 

 جبامعة القاهرة

خالل الفرتة من 
مارس  04
 02إىل  4103
 4103مارس 

 Hyper spectralدورة 

Analysis (A) 

اهليئة القومية 
لالستشعار عن بعد 

 وعلوم الفضاء

اهليئة القومية 
لالستشعار 

عن بعد وعلوم 
 الفضاء

  42 خالل الفرتة
 4102 غسطسأ

 غسطسأ 41إىل 
4102 

 

 

 

 :دارية والقيادية واألنشةة المؤسسيةالمهام اإل: اعاشرً 

 

بقسم الُجغرافيا، كلية اآلداب، جامعة  عضو اللجنة التنظيمية للرحالت العلمية السنوية )األسبوعية( -
( بمناطق )جنوب سيناء، البحر األحمر، األقصر وأسوان، 8002-8002خالل الفترة ) القاهرة

 .شمال سيناء(
 .(8002-8000خالل الفترة ) فريق الجودة بقسم الُجغرافيا، كلية اآلداب، جامعة القاهرة عضو -
 .(8002-8002) فترةخالل ال ُمقرر فريق الجودة بقسم الُجغرافيا، كلية اآلداب، جامعة القاهرة -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ساهمة فى خدمة المجتمع والقةاعات الثقافية المحلية : الم  حادى عشر

       والدولية: 
 

أبوغالب، مركز منشأة القناطر، عضو مجلس اآلباء واألمناء بمدرسة بالل بن رباح اإلبتدائية بقرية  -
 . (8008 – 8002خالل الفترة ) ُمحافظة الجيزة
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أبوغالب، مركز منشأة نائب رئيس مجلس اآلباء واألمناء بمدرسة بالل بن رباح اإلبتدائية بقرية  -
 .  (8002 – 8008خالل الفترة ) القناطر، ُمحافظة الجيزة

عضو اللجنة الشعبية القائمة بعمل المجلس المحلى الشعبى بقرية أبوغالب، مركز منشأة القناطر،  -
 . (8002 – 8008ة )خالل الفتر  ُمحافظة الجيزة

اللجنة الشعبية القائمة بعمل المجلس المحلى الشعبى بقرية أبوغالب، مركز ب رئيس لجنة الزراعة -
 . (8002 – 8008خالل الفترة ) منشأة القناطر، ُمحافظة الجيزة

 

:: الجوائز التقديرية والشهاداتثانى عشر  

 

لقاهرة كأول دفعة قسم الُجغرافيا، كلية جامعة اوالُمقدمة من  8002جائزة أحمد حسنين باشا عام  - 
 .8008/8002، جامعة القاهرة للعام الجامعى اآلداب

لمسابقة المرحوم المستشار محمد شوقى الفنجرى والُمقدمة من  8008الجائزة التشجيعية عام  -
سابقة ألفضل جامعة القاهرة حول موضوع " التنمية الزراعية فى مصر ... المشكلة والحل " فى إطار م

 .8000/8000دراسات نظرية وتطبيقية لخدمة مصر لعام 
  

: مجاالت أخرى:عشر ثالث  

 .8002/8002لعام الجامعى ل انتداب للعمل بجامعة مصر الدولية خالل الفصل الدراسى األول -
 
 

توقيع                                                       توقيع واعتماد                 

   رئيس القسم      عضو هيئة التدريس                                            

 أ.د. شحاته سيد أحمد                                                    د. بهاء فؤاد ُمقبلة 

                                

    

 

 

 

 

 


