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 أوالً: المؤهالت العلمية:    

 
 

 

 

  المؤهالت العلمية

 المصدر التاريخ اسم المؤهل

 جامعة القاهرة 9002 الجغرافيادكتوراة في 

 جامعة القاهرة 9002 تمهيدي دكتوراة في الجغرافيا

 جامعة القاهرة  9009 ماجستير في الجغرافيا

 المركز الديموجرافي بالقاهرة 9222 الدبلوم الخاص في السكان والتنمية

 المركز الديموجرافي بالقاهرة 9221 الدبلوم العام في الديموجرافيا

 جامعة القاهرة 9221 الليسانس الممتازة في اآلداب

 

 
 

 

 

 

 

 ثانياً: التدرج الوظيفي )الخبرة األكاديمية بتاريخ تسلسلي(:

 
 

 مكان العمل
 الفترة الزمنية

 يةملالرتبة الع
 إلى مـن

 جامعة القاهرة –كلية اآلداب  –قسم الجغرافيا 

 
 معيد 9009 9221

 جامعة القاهرة –كلية اآلداب  –قسم الجغرافيا 

 

 

 مدرس مساعد 9002 9009

 

 جامعة القاهرة –كلية اآلداب  –قسم الجغرافيا 
 مدرس ـــــــ 9002
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 ثالثا: التدريس الجامعي:
 
 

 Courses Taught                                                          المواد التي تم تدريسها 
 الوحدات التدريسية *

Teaching Units 
 رقمها

Course 

No. 

 اسم المادة

Course title 

 الفصل

 الدراسي

Studying 

Term 
 العملي

Lab. 

 المحاضرات

Lecture 

قسم الجغرافيا"" التخطيط اإلقليمي 411 محاضرة أسبوعيا ـ الفصل  
الدراسي 

 األول
 "الليسانس"

 
جورجيا أسبوعياحاضرات لبرنامج م( 6) -  
محاضرات للشعبة اإلنجليزية أسبوعيا ( 6) -  

6151 
"Economic Resources" 

 كلية التجارة جامعة القاهرة
 الفرقة األولى "برنامج جورجيا والشعبة اإلنجليزية"

"قسم الجغرافيا" مناهج البحث والدراسة الميدانية  ساعتان أسبوعيا ساعة الفصل  
الدراسي 

 الثاني
 "الليسانس"

ساعات أسبوعيا 3 ساعتان "قسم الجغرافيا" خرائط التوزيعات    
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 االشراف على الرسائل : رابعاً:

 

 اسم الطالب الدرجة  عنوان الرسالة  م

 نوع اإلشراف تاريخ التسجيل 
 

  مشترك  فردى

9 

شبرا الخيمة: مدينة 

دراسة في ُجغرافية 

 الُمدن

 ماجستير
تغريد عالء عبد 

 الفتاح علي

 √ ــــــــــــ 99/7/9090

9 

المناطق العشوائية في 

شرقي القاهرة: دراسة 

ُجغرافية باستخدام نظم 

 المعلومات الُجغرافية

 ماجستير
هالة أحمد جمعة 

 مصطفي

 √ ــــــــــــ 99/9/9099

2 

الشرب شبكتا مياه 

والصرف الصحي في 

مدينة دمنهور: دراسة 

تحليلية باستخدام نظم 

 المعلومات الجغرافية

 ماجستير
شعبان عبد هللا عبد 

 الجواد حسانين

99/9/9099  √ ــــــــــــ 

4 
مدينة حلب: دراسة في 

 جغرافية المدن
 سيم أمين خلف ماجستير

99/9/9099  √ ــــــــــــ 

5 

التقييم الجغرافي 

للخريطة العمرانية 

لقسمي الخليفة والمقطم 

)القاهرة( باستخدام 

االستشعار عن بعد 

ونظم المعلومات 

 الجغرافية

 ماجستير
رشا أحمد جالل 

 أحمد

91/7/9099  √ ــــــــــــ 

6 

المشكلة السكانية 

وآثارها السياسية في 

مصر: دراسة في 

 الجغرافيا السياسية

 ماجستير
عصام شعبان حجاج 

 فراج

90/90/9099  √ ــــــــــــ 

شبكة الغاز الطبيعي في  7

 مدينة الجيزة
 محمد فرحات ماجستير

 √ ــــــــــــ 9092

8 

عمالة المرأة في 

-9271محافظة الفيوم )

(: دراسة في 9001

 جغرافية السكان

 دكتوراة
أبو العال تركي أبو 

 العال مرسي

94/4/9090  √ ــــــــــــ 

9 
في التنمية البشرية 

سلطنة عمان: دراسة 

 جغرافية

 دكتوراة
أحمد بن ناصر بن 

 علي السيابي

90/7/9099  √ ــــــــــــ 

01 
إقليم كردستان العراق: 

دراسة في الُجغرافية 

 السياسية

 دكتوراة
زينة كمال خورشيد 

 آغا حويزي

90/7/9099  √ ــــــــــــ 

عمران الهوامش  00

ريفية بمحافظة -الحضر

السيد أحمد عبد  دكتوراة

 العزيز عودة

90/7/9099  √ ــــــــــــ 
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دراسة القليوبية: 

باستخدام نظم 

 المعلومات الجغرافية

 

 

 

 )*(هذا البند فقط ألعضاء هيئة التدريس 

 

 

 

 

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

 

فئة المجلة في  السنة  المجلد عنوان الدورية عنوان البحث
التصنيف الدولي 
 والمحلى 

-Characteristics of 

Egyptian Emigrant 

Labor Force (1974-

1994) 

Research Monograph 

Series- Cairo 

Demographic Center  

No. 28 1999  

الهجرة المؤقتة للعمالة بين 
 األقطار العربية: دراسة جغرافية

امللتقى الثاين أعمال وحبوث وتوصيات 
الوحدة العربية من  -للجغرافيني العرب

 خالل التنوع اجلغرايف

 9009 9الجزء 

 

دراسة الشرائح السكانية 
هدفة لالنتقال للمناطق المست

تهيئتها اجتماعيا الجديدة و 
وثقافيا لحياتها الجديدة في 

 هذه المناطق

  9099  أكادميية البحث العلمي

 

أعداد الحجاج المصريين 

 وخصائصهم

مقبول   الرياض -دارة الملك عبد العزيز 

 للنشر
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 سادسا  : الكتب والتقارير والدراسات على ان ترتب زمنيا  :

 

 التاريخ  دار النشر  عنوان الكتاب م

1 

 

"Conservation and 

Sustainable Use of 

Medical Plants 

Project: Western 

Desert & Oases 

Region" 

 

UNDP and National 

Research Center 9001 

2 

 

الهجرة الداخلية في 
مصر: دراسة في 
 الجغرافيا البشرية

 مركز دراسات الوحدة العربية
 بيروت

9090أكتوبر   

3 

 

األبعاد الجغرافية لهجرة 
المصريين غير الشرعية 

 إلي أوروبا
 9094 الجمعية الجغرافية المصرية

 

 
   

 

 

   

 

 

 

 

 

 : المحلية والدولية على ان ترتب زمنيا : الندوات والمؤتمراتسابعا 

 

 

وة /المؤتمرلندعنوان ا  
 المنظمة الجهة

 والمكان
 مشاركةنوع ال التاريخ

املؤمتر السنوي الثامن والعشرون لقضايا 
 السكان يف الشرق األوسط وأفريقيا وآسيا

المركز 

الديموجرافي 

 بالقاهرة

 ورقة بحثية 9221

والعشرون لقضايا  املؤمتر السنوي التاسع
 السكان يف الشرق األوسط وأفريقيا وآسيا

المركز 

الديموجرافي 

 بالقاهرة

 ورقة بحثية 9222

: الوحدة امللتقى الثاين للجغرافيني العرب
 العربية من خالل التنوع اجلغرايف

الجمعية الجغرافية 

 المصرية
 ورقة بحثية 9000

 اللجنة التنظيمية 9001كلية   –قسم اجلغرافيا  
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 مشكالت البيئة يف مصر" ندوة "

 

جامعة  –اآلداب 
 القاهرة

 

املشكالت  -ندوة " الواحات املصرية
 واحللول"

 

كلية   –قسم اجلغرافيا 
جامعة  –اآلداب 
 القاهرة

 حضور 9002

 

 ندوة " اجلغرافيا والتغريات العاملية املعاصرة"

كلية   –قسم اجلغرافيا 
جامعة  –اآلداب 

 اإلسكندرية

 حضور 9002

 "ُمؤمتر "أبعاد ُمشكلة املياه يف مصر

 

كلية   –قسم اجلغرافيا 
جامعة  –اآلداب 
 القاهرة

 أمين المؤتمر 9090

 ندوة "قضية مياه النيل"
كلية   –قسم اجلغرافيا 

جامعة  –اآلداب 
 القاهرة

 حضور 4102

 
 
 
 
 
 

 النقاشية  على ان ترتب زمنيا :ثامنا : ورش العمل والحلقات 

 
 

ورشة العمل / الحلقة النقاشية عنوان   
الجهة المنظمة 

 والمكان
 نوع المشاركة التاريخ

"التحليل اإلحصائي متعدد املتغريات 
Meta-analysis" 

 –كلية اآلداب 
-جامعة القاهرة 

ضمن "مشروع دعم 
البحث العلمي يف 
العلوم االجتماعية" 

"SSRSP." 

 5الفرتة من خالل 
أكتوبر  9أكتوبر إىل 

 م،0202

 متدرب

 اخلصائص البيئية لألقاليم املصرية
أكادميية البحث 

 العلمي

إبريل  01 يف
 م.0200

 حضور

لالنتقال  املستهدفة الشرائح السكانية
 اجتماعي  إوهتيئتها  اجلديدة للمناطق

 ا حلياهتا اجلديدة يف هذه املناطقوثقافي  

أكادميية البحث 
 العلمي

 محاضر م.0200مايو  0
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كتابة خطط األحباث يف العلوم 
 االجتماعية

 

 –كلية اآلداب 
-جامعة القاهرة 

ضمن "مشروع دعم 
البحث العلمي يف 
العلوم االجتماعية" 

"SSRSP "
بالتعاون مع اهليئة 

األملانية للتبادل 
العلمي 

"DAAD." 

 متدرب 0200يوليو  00يف 

 

يف خطة  ضمان العدالة االجتماعية
 : حمور اإلسكان0202-0202

 

مركز الَعقد 
االجتماعي، بوزارة 
التخطيط والتعاون 

 الدويل.

يناير  00ُعقدت يف 
 م0202

 مشارك

 حجاج مصر وليبيا

 
 دارة امللك عبد العزيز

يف يومي األربعاء 
 00-00واخلميس 

 0222ربيع اآلخر 
 05-02هـ املوافق 
 م0200مارس 

 مشارك بورقة بحثية

 
    

    

 
 
 

 

 تاسعا : الدورات التدريبية على ان ترتب زمنيا :

 

 التاريخ  المكان اسم الجهة المنظمة  العنوان  

 إعداد املعلم اجلامعي

 

 

وحدة إعداد املعلم 
جامعة  – اجلامعي
 القاهرة

-02يف الفرتة من 
-2م إىل 0-0222
 م.2-0222

 

 متدرب

 PC"صيانة احلاسب اآليل )

Maintenance املركز العايل ،")
جامعة  –كلية اهلندسة   -للتكنولوجيا 

م إىل 0225-7-2القاهرة، يف الفرتة 

املركز العايل 
كلية   -للتكنولوجيا 

جامعة  –اهلندسة 
 القاهرة،

-7-2يف الفرتة 
-00م إىل 0225

 م.7-0225

  متدرب
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 م.00-7-0225

 

 

 Microsoft Accessدورة يف )

2000 ) 

 

 

املركز العايل 
كلية   -للتكنولوجيا 

جامعة  –اهلندسة 
 القاهرة

-9-02يف الفرتة 
-05م إىل 0225

 م.9-0225

 متدرب

 مدخل إىل ثقافة اجلودة واالعتماد""

 

 

 –كلية اآلداب 
جامعة القاهرة، 

وحدة تقومي وتطوير 
 األداء اجلامعي

-00-02يف الفرتة 
-01م إىل 0222

 م.00-0222

 متدرب

 

 التواصلمهارات 

 
 

مركز تنمية قدرات 
أعضاء هيئة التدريس 

 جامعة القاهرة –

 -7 -7الفرتة من 
 -9م إىل 0221

 م0221 -7

 متدرب

 تنظيم املؤمترات

 
 

مركز تنمية قدرات 
أعضاء هيئة التدريس 

 جامعة القاهرة –

 -02الفرتة من 
م إىل 0221 -02

02- 02- 
 م.0221

 متدرب

 اجلوانب القانونية واملالية

 

مركز تنمية قدرات 
أعضاء هيئة التدريس 

  جامعة القاهرة –

 -0 -5الفرتة من 
 -1م إىل 0229

 م.0229 -0

 متدرب

 سلوكيات املهنة
مركز تنمية قدرات 

أعضاء هيئة التدريس 
 جامعة القاهرة –

 -5 -2الفرتة من 
 -5م إىل 0202

 م.0202 -5

 متدرب

 نظم االمتحانات وتقومي الطالب
مركز تنمية قدرات 

أعضاء هيئة التدريس 
 جامعة القاهرة –

 -9 -02الفرتة من 
 -02م إىل 0202

 م.0202 -9

 متدرب

 معايري اجلودة يف العملية التدريسية
مركز تنمية قدرات 

أعضاء هيئة التدريس 
جامعة القاهرة –  

 -02الفرتة من 
م إىل 0202 -00

00- 00- 
 م.0202

 متدرب

العلمية يف اجملالت كتابة ونشر البحوث 
يةالدول  

وحدة الرتمجة والنشر 
 الدويل جبامعة القاهرة

 2-2الفرتة من 
 م.0202نوفمرب 

 متدرب

 متدرب  22-09الفرتة من معهد التدريب أساسيات نظم املعلومات اجلغرافية يف 
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والدراسات احلضرية  التنمية العمرانية باللغة العربية
(UTI املركز( )
القومي لبحوث 
اإلسكان والبناء( 

األملانية والوكالة 
للتعاون الفين 

(GIZ) 

 م.0200يونيه 

 االجتاهات احلديثة يف التدريس
مركز تنمية قدرات 

أعضاء هيئة التدريس 
جامعة القاهرة –  

 -2 -7الفرتة من 
 -1م إىل 0202

 م.0202 -2

 متدرب

 النشر الدويل للبحوث العلمية
مركز تنمية قدرات 

أعضاء هيئة التدريس 
جامعة القاهرة –  

 -9 -2الفرتة من 
 -2م إىل 0202

 م.0202 -9

 متدرب

    

    

 

 

 

 

: دارية والقيادية واألنشةة المؤسسيةالمهام اإل:  عاشرا  

 

جامعة القاهرة –كلية اآلداب  –منسق الجودة بقسم الجغرافيا  -1  

 –كلية اآلداب  –قسم الجغرافيا  –رئيس فريق إعداد الدراسة الذاتية  -2

 جامعة القاهرة

 
 

: المساهمة فى خدمة المجتمع والقةاعات الثقافية المحلية  حادى عشر

       والدولية: 

 
 

 " العمران   -محور االنتشار السكانى وتعمير الحيز غير المأهول فى صحراوات مصر  االشرتاك يف مشروع  
 0200أكادميية البحث العلمي، خالل عامي "،  أحد حماور اسرتاتيجية جملس العلوم اهلندسية، األخضر المستدام

 م.0200و

  حمور 0202-0202يف "ضمان العدالة االجتماعية يف خطة  -االشرتاك يف اقرتاحات قوانني اإلسكان اجلديدة :
 م بوزارة التخطيط والتعاون الدويل.0202 يناير 00اإلسكان"، مركز الَعقد االجتماعي، ُعقدت يف 

 م.0200/0202"، دارة امللك عبد العزيز، خالل عامي موسوعة الحج والحرمين الشريفين" االشرتاك يف 
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: الجوائز التقديرية والشهادات : ثانى عشر   
  م.0992من جامعة القاهرة يف عام " للطالب األول بقسم اجلغرافيا"، جائزة أمحد حسنني باشا 

 لتنمية جامعة القاهرة والنهوض هبا من املعيدين واملدرسني املساعدين"، يف  لألفكار املبدعة " أمحد منشاوي باشا جائزة
  م.0229عام 
عشر : مجاالت أخرى: ثالث  

 الدراسات والزيارات امليدانية امُلشرف عليها:

  طلبة الفرقة الثالثة، قسم اجلُغرافيا، كلية اآلداب، م، 0200/0200دراسة ميدانية ملنطقة حلوان والتبني العام اجلامعي
 م.0200-2-00جامعة القاهرة، يوم السبت 

 " م، طلبة الفرقة الثالثة، قسم اجلُغرافيا،  0200/0200بالتبني، العام اجلامعي  مصنع الحديد والصلب"زيارة ميدانية لـ
 م.0200-2-22كلية اآلداب، جامعة القاهرة، يوم السبت 

  م، طلبة الفرقة 0200/0200" بالتبني، العام اجلامعي مصنع الكوك والكيماويات األساسيةميدانية لـ "زيارة
 م.0200-2-22الثالثة، قسم اجلُغرافيا، كلية اآلداب، جامعة القاهرة، يوم السبت 

  غرافيا، كلية اآلداب، م، طلبة الفرقة الثالثة، قسم اجلُ 0200/0202دراسة ميدانية ملنطقة حلوان والتبني العام اجلامعي
 م.0202-2-00جامعة القاهرة، يوم اخلميس 

 " م، طلبة الفرقة الثالثة، 0200/0202" بالتبني، العام اجلامعي شركة النصر لصناعة المطروق اتزيارة ميدانية لـ
 م.0202-2-00قسم اجلُغرافيا، كلية اآلداب، جامعة القاهرة، يوم اخلميس 

 م، طلبة الفرقة الثالثة، قسم اجلُغرافيا، كلية 0202/0202تني واملعادي وطرة، العام اجلامعي دراسة ميدانية ملناطق البسا
 م0202-2-02اآلداب، جامعة القاهرة، يوم اخلميس 

 
 األنشطة العلمية:

 " ضـمن ُمقـرر: املشـروع الكـارتوجرايف، الفرقـة الرابعـة، قسـم أطلس محافظ ات ال وا و وال دلتااإلشراف علي إنتاج ،"
 م.0202رافيا، شعبة اخلرائط، اجلغ

 " ضمن ُمقرر: املشروع الكارتوجرايف، الفرقة الرابعة، قسم اجلغرافيا، أطلس إق ليم قناة السويساإلشراف علي إنتاج ،"
 م.0200شعبة اخلرائط، 

 " ضمن ُمقرر: األطلس المصور للدراسة الميدانية البشرية لمنطقة حلوان والتبيناإلشراف علي إنتاج ،"
 م.0200البحث والدراسة امليدانية، الفرقة الثالثة، قسم اجلغرافيا، شعبة عامة وشعبة اخلرائط، مناهج 

 " اطق البساتين والمعا و وطرةاألطلس المصور للدراسة الميدانية البشرية لمناإلشراف علي إنتاج ،"
 م.0202بة عامة وشعبة اخلرائط، ضمن ُمقرر: مناهج البحث والدراسة امليدانية، الفرقة الثالثة، قسم اجلغرافيا، شع

توقيع                                                       توقيع واعتماد            

 عضو هيئة التدريس                                          رئيس القسم
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