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 أوالً: المؤهالت العلمية:    
 

 

 

المؤهالت 

  العلمية

 المصدر التاريخ اسم المؤهل

دكتوراه بمرتبة الشرف األولى مع 
التوصية بطبع الرسالة على نفقة 
الجامعة وتبادلها مع الجامعات 

 األخرى.

 3102فبراير 

 

قسم الجغرافيا كلية اآلداب 
 جامعة القاهرة

قسم الجغرافيا كلية اآلداب  3112يونيو  ممتازبتقدير  ماجستير
 جامعة القاهرة

قسم الجغرافيا كلية اآلداب  3113 تمهيدي ماجستير
 جامعة القاهرة

لجغرافيا االليسانس آداب من قسم 
 )شعبة الخرائط( بتقدير جيد جدا.

قسم الجغرافيا كلية اآلداب  3110دور يوليو 
 جامعة القاهرة

 
 

 الوظيفي )الخبرة األكاديمية بتاريخ تسلسلي(:ثانياً: التدرج 
 

 مكان العمل
 الفترة الزمنية

 الرتبة العلمية
 إلى مـن

 قسم الجغرافيا كلية اآلداب جامعة القاهرة.
مارس 
3102 

 مدرس اآلن

 قسم الجغرافيا كلية اآلداب جامعة القاهرة.
سبتمبر 
3112 

مارس 
3102 

 مدرس مساعد

 داب جامعة القاهرة.قسم الجغرافيا كلية اآل
مارس 
3113 

سبتمبر 
3112 

 معيد
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 ثالثا: التدريس الجامعي:
 

 Courses Taught                             المواد التي تم تدريسها                              
 الوحدات التدريسية *

Teaching Units رقمها 

Course No. 

 اسم المادة

Course title 

فصل الدراسيال  

Studying 

Term 
 العملي

Lab. 

 المحاضرات

Lecture 

 البنية والتضاريس قسم الجغرافيا  0.1 -

 األول
3 0  

مناهج البحث والدراسة الميدانية قسم 
 الجغرافيا

 جغرافية مصر الطبيعية قسم الجغرافيا  3 0
 األول

 جغرافية مصر قسم اجتماع انتظام  2 -

 صر قسم اجتماع انتسابجغرافية م  3 -

 األول
- 2  

موارد اقتصادية كلية التجارة مجموعة 
 مميزة أ

- 2  
موارد اقتصادية كلية التجارة مجموعة 

 مميزة ب

  3 - األول
البنية والتضاريس قسم الجغرافيا فرع 

 الخرطوم

- 3  
جغرافية مصر الطبيعية قسم الجغرافيا 

 فرع الخرطوم
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 االشراف على الرسائل : رابعاً:

 

 اسم الطالب الدرجة  عنوان الرسالة  م

 نوع اإلشراف تاريخ التسجيل 
 

  مشترك  فردى

1 

التحليل المورفومتري 

لحوضي حجول 

والبارود بالصحراء 

الشرقية " دراسة 

 مقارنة"

 الماجستير
مها كمال سليم 

 سالمة

 مشترك  4112/ 3/  11

4 

اة في مشكالت المي

محافظة كفر الشيخ 

 "دراسة جغرافية"

 الماحستير
إيناس أحمد 

 عبدالواحد 

 مشترك  4112/  11/7

3 

اإلرتباط 

الجيومورفولوجي 

األركيولوجي في بعض 

الموانئ المصرية علي 

 ساحل البحر األحمر 

 الماجستير 
مني السعيد 

 عبدالسميع

 مشترك  4112/  11/  44

2 
السيول في حوض وادي 

 الصحراء الشرقية علم ب
 أبوبكر شعبان حجاج الدكتوراة

 مشترك  11/3/4112

    
   

    
   

    
   

    
   

 

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

 

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

نماااااالر اارتفاااااع الرقميااااة 
بااااالتطبي   نظريًّااااا وعمليًّااااا

علاااااااى شااااااارق  محافظاااااااة 
 .سوهار

المجلاااااااة الجغرافياااااااة العربياااااااة  
 الجمعية الجغرافية المصرية.

الجزء 
األول ص 
ص 
702-
724 

3107 

 

تقياااااااايم التقنيااااااااات اآلليااااااااة 
وشبه اآللياة اساتخ ص 

وشاااااااااااااااااابكات أحااااااااااااااااااوا  
التصاااااااااااااااااااريف شااااااااااااااااااارق  
محافظااااة سااااوهار دراسااااة 

 .حالة

المجلاااااااة الجغرافياااااااة العربياااااااة  
 الجمعية الجغرافية المصرية.

الجزء 
الثان  ص 
ص 
040-
312 

3107 
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 سادسا  : الكتب والتقارير والدراسات على ان ترتب زمنيا  :

 

 التاريخ  دار النشر  عنوان الكتاب م

0 

فااااااااااا   محاضااااااااااارات
فياااااااااااة مصااااااااااار جغرا

بااشااااااترا. مااااااع د. 
 بهاء فؤاد سليمان.

3107نوفمبر عام  المؤلفان  

3 
 

محاضااااااااااارات فااااااااااا  
جغرافياااااااااااة مصااااااااااار 
بااشااااااترا. مااااااع د. 
عااااااااااااااااادل  أنااااااااااااااااايس 

 سليمان.

3102نوفمبر عام  المؤلفان  

2 

جغرافية مصر 
للصف األول 
الثانوي العام 
بجمهورية مصر 

 العربية

 2013 وزارة التربية والتعليم

7 

الدراسات 
جتماعية اا

جغرافية العالم 
وتاريخ مصر 
الحديث للصف 
الثالث اإلعدادي 
بجمهورية مصر 

 العربية

 2009 وزارة التربية والتعليم

 2009 وزارة التربية والتعليمالدراسات  5
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ااجتماعية مصر 
بيئاتنا وتاريخنا 
الحديث للصف 
السادس اابتدائ  
بجمهورية مصر 

 العربية

4 

مصر والحضارة 
مية للصف اإلس 

الثان  الثانوي 
العام بجمهورية 
مصر العربية  ف  

)رسم الخرائط 
 فقط(

 3107 وزارة التربية والتعليم

2 

جغرافية التنمية 
نماالر عالمية 
وتطبيقات عربية 
للصف الثان  
الثانوي العام 
بجمهورية مصر 

)رسم  العربية
 الخرائط فقط(.

 3107 وزارة التربية والتعليم
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 : المحلية والدولية على ان ترتب زمنيا : الندوات والمؤتمرات سابعا

 

 

لندوة /المؤتمرعنوان ا  
الجهة المنظمة 

 والمكان
 نوع المشاركة التاريخ

ف  ااحتفال الجغراف  
عن البحار  31الدول  رقم 
 .والمحيطات

 

 7إلى  0من 
أكتوبر 
3112. 

بااشترا.  بوستر
مع د. هالة 

بيوم  ود. جانين 
ن. وعنوان لو رو 

"أثر البوستر 
الظاهرات 

الجيومورفولوجية 
على السياحة ف  
ساحل البحر 
األحمر بين 

القصير ومرسى 
  علم"

ندوة التنمية والبيئة فى 
 الصحارى المصرية

قسم الُجغرافيا  
كلية اآلداب  
 جامعة القاهرة

 أبريل 1
 3111 

عضو اللجنة 
 التنظيمية

 
 ف ندوة ُمشك ت البيئة 

 مصر

 

الُجغرافيا   قسم
كلية اآلداب  
 جامعة القاهرة

مارس  01
3111 

عضو اللجنة 
 التنظيمية

ندوة الواحات المصرية 
 "الُمشك ت والتنمية"

قسم الُجغرافيا  
كلية اآلداب  
 جامعة القاهرة

مارس  37
3112 

عضو اللجنة 
 التنظيمية

 
ُمؤتمر أبعاد ُمشكلة المياه 

قسم الُجغرافيا  
اب  كلية اآلد

 أبريل 4
 3101 

عضو اللجنة 
 التنظيمية
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 جامعة القاهرة فى مصر 

ُمؤتمر األبعاد الُجغرافية 
 لُمشك ت القاهرة الكبرى

قسم الُجغرافيا  
كلية اآلداب  
 جامعة القاهرة

نوفمبر  37
3100 

عضو اللجنة 
 التنظيمية
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 الحلقات النقاشية  على ان ترتب زمنيا :ثامنا : ورش العمل و

 

ورشة العمل / الحلقة النقاشية عنوان   
الجهة المنظمة 

 والمكان
 نوع المشاركة التاريخ

إعداد الخطة البحثية لقسم 
 الجغرافيا بآداب القاهرة

قسم الجغرافيا 
 بآداب القاهرة

 حضور 01/3107/

إعداد الخطة البحثية لقسم 
 هرةالجغرافيا بآداب القا

قسم الجغرافيا 
 بآداب القاهرة

00/00/3107 
حضور وتقديم 

 تقرير

"إعداد الخطة ورشة عمل بعنوان 
اإلستراتيجية لمؤسسة 

 تعليمية"

مركز ضمان 
الجودة بجامعة 

 القاهرة

الث ثاء 
1/1/3107. 

 حضور

"إعدددددددداد ورشاااااااة عمااااااال بعناااااااوان 
 الدراسة الذاتية"

مركز ضمان 
الجودة وااعتماد 
 بكلية اآلداب
 جامعة القاهرة

ااثنين 
32/2/3107. 

 حضور

"التحليددددد  ورشاااااة عمااااال بعناااااوان 
الربدديعو حتحليدد  ال جددح   ددو    

 مؤسسيت التعليم العيلو"

مركز ضمان 
الجودة وااعتماد 
بكلية اآلداب 
 جامعة القاهرة

 األربعاء
3/2/3107. 

 حضور

"نمدددددديذ  ورشااااااة عماااااال بعنااااااوان 
االرت ددددديق الرنميدددددة ن ريدددددي   

ى شددرنو حعمليددي بدديلتطبي  علدد
 "محي  ة سحهي 

وحدة نظم 
المعلومات 

الجغرافية التابعة 
لقسم الجغرافيا 
بكلية اآلداب 
 جامعة القاهرة

 األربعاء
00/03/3102 

 مقدم

حاصددد يت الحرندددة "مورشااة عمااال 
 "اإلمتحينية

مركز ضمان 
الجودة وااعتماد 
بكلية اآلداب 
 جامعة القاهرة

األحد 
01/03/3102. 

 حضور

ميدانيددة مدد    مشدديهدات   "ناادوة 
ي لألسدددددددتيذ شدددددددر  إ ري يددددددد

بقاعة المؤتمرات 
بكلية اآلداب 

السبت 
 حضور 02/2/3107
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الددددرتحرطعيطع معتمدددد عبدددد  
 الحميد"

 جامعة القاهرة

العالنددة بددي  الجيرا يددي   "ناادوة 
 "حالجيحلحجيي حاآلثير

بقسم  211مدرر 
الجغرافيا كلية 
اآلداب جامعة 

 القاهرة.

 اإلثنين
32/2/3107 

 حضور

 "الجيرا يي حاآلثير" ندوة
بقاعة المؤتمرات 
بكلية اآلداب 
 جامعة القاهرة

السبت 
 حضور .01/01/3107

 
 
 
 

ترتب زمنيا : أنتاسعا : الدورات التدريبية على   

 

 التاريخ  المكان اسم الجهة المنظمة  العنوان  

 
 اآلل دورة صيانة الحاسب 

 

 كلية الهندسة  
 جامعة القاهرة

كلية الهندسة  
 جامعة القاهرة

خ ل الفترة من 
 3111يوليو  1

يوليو  01إلى 
3111 

دورة المستوى المتقدم ف  نظم 
المعلومات الجغرافية 

Advanced Geographic 

Information Systems 

(GIS2) 

هيئة ااستشعار 
عن بعد وعلوم 

 الفضاء

هيئة ااستشعار 
عن بعد وعلوم 

 الفضاء

خ ل الفترة من 
 3112إبريل  03

إبريل  04إلى 
3112 

دورة استعمال وتشغيل المحطة 
 Totalالمساحية المتكاملة 

Station  ماركة توبكون
Topcon  موديلGPT-7503 

 والبرنامج المساح  فيثاغورث

شركة القاهرة 
لألعمال 

 الهندسية والفنية

قسم الجغرافيا 
 بآداب القاهرة

خ ل الفترة من 
31/2/3101 

إلى 
21/2/3101 

 
 Total Stationدورة 

 

من شركة 
 برناسوس

قسم الجغرافيا 
 بآداب القاهرة

 3103عام 

خ ل الفترة من هيئة ااستشعار هيئة ااستشعار دورة أساسيات ااستشعار عن بعد 
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Fundamentals of Remote 

Sensing (RS1) (B) 
عن بعد وعلوم 

 الفضاء
عن بعد وعلوم 

 الفضاء
 3102يناير  32

يناير  20إلى 
3102 

المستوى المتقدم ف  نظم 
 المعلومات الجغرافية 

هيئة ااستشعار 
 عن بعد

هيئة ااستشعار 
 عن بعد

 3112عام 

تدريس دورة مجانية بعنوان "مقدمة 
 Arc GISف  استخدام برنامج 

9.3." 

دورة مجانية 
تحت رعاية أ.د. 
معتز سيد عبد 
اهلل  عميد كلية 
اآلداب جامعة 

  القاهرة.

بقسم  210ر مدر 
كلية  الجغرافيا

اآلداب جامعة 
  القاهرة

خ ل الفترة من 
 03 –يونيو  3

 3107يونيو 
 21بإجمال  
 ساعة

 إدارة الفري  البحث 

مركز تنمية 
قدرات أعضاء 
هيئة التدريس 

 والقيادات

مركز تنمية 
قدرات أعضاء 
هيئة التدريس 

والقيادات بجامعة 
 القاهرة

33/0/3102-
32/0/3102  

 
 الساعات المعتمدة نظم

 

مركز تنمية 
قدرات أعضاء 
هيئة التدريس 

 والقيادات

مركز تنمية 
قدرات أعضاء 
هيئة التدريس 

والقيادات بجامعة 
 القاهرة

01/0/3102- 
02/0/3102  

معايير الجودة ف  العملية 
 التدريسية

مركز تنمية 
قدرات أعضاء 
هيئة التدريس 

 والقيادات

مركز تنمية 
قدرات أعضاء 

التدريس  هيئة
والقيادات بجامعة 

 القاهرة

32/03/3103 
– 

31/03/3103  

 النشر الدول  للبحوث
 

مركز تنمية 
قدرات أعضاء 
هيئة التدريس 

 والقيادات

مركز تنمية 
قدرات أعضاء 
هيئة التدريس 

والقيادات بجامعة 
 القاهرة

07/1/3103-
04/1/3103  
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 الجوانب القانونية والمالية

مركز تنمية 
ء قدرات أعضا
هيئة التدريس 

 والقيادات

مركز تنمية 
قدرات أعضاء 
هيئة التدريس 

والقيادات بجامعة 
 القاهرة

1/0/3112- 
1/0/3112  

 تنظيم المؤتمرات
 

مركز تنمية 
قدرات أعضاء 
هيئة التدريس 

 والقيادات

مركز تنمية 
قدرات أعضاء 
هيئة التدريس 

والقيادات بجامعة 
 القاهرة

07/01/3111-
04/01/3111  

ولوجيا التعليمتكن  

مركز تنمية 
قدرات أعضاء 
هيئة التدريس 

 والقيادات

مركز تنمية 
قدرات أعضاء 
هيئة التدريس 

والقيادات بجامعة 
 القاهرة

32/1/3112-
32/1/3112  

 مهارات العر  الفعال

مركز تنمية 
قدرات أعضاء 
هيئة التدريس 

 والقيادات

مركز تنمية 
قدرات أعضاء 
هيئة التدريس 
جامعة والقيادات ب

 القاهرة

30/1/3112 – 
33/1/3112  

 مهارات ااتصال الفعال

مركز تنمية 
قدرات أعضاء 
هيئة التدريس 

 والقيادات

مركز تنمية 
قدرات أعضاء 
هيئة التدريس 

والقيادات بجامعة 
 القاهرة

37/2/3112-
34/2/3112  

 أساليب البحث العلم 

مركز تنمية 
قدرات أعضاء 
هيئة التدريس 

 والقيادات

ز تنمية مرك
قدرات أعضاء 
هيئة التدريس 

والقيادات بجامعة 
 القاهرة

3/2/3112-
1/2/3112  
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:المؤسسيةدارية والقيادية واألنشطة المهام اإل :عاشرا  

منساااا  معيااااار القيااااادة والحوكمااااة إحاااادى معااااايير لجنااااة الجهاااااز اإلداري  وحاااادة ضاااامان  -
 .وحتى اآلن 3102  منال الجودة وااعتماد  كلية اآلداب  جامعة القاهرة

الحضااااور والمشاااااركة فاااا  معظاااام الساااايمينارات العلميااااة بقساااام الجغرافيااااا  كليااااة اآلداب   -
 جامعة القاهرة.

الحضور والمشاركة فا  معظام اجتماعاات مجلاس قسام الجغرافياا  كلياة اآلداب  جامعاة  -
 القاهرة.

ة القاااااهرة  عضااااو لجنااااة المصااااداقية واألخ قيااااات بقساااام الجغرافيااااا بكليااااة اآلداب جامعاااا -
 برئاسة أ.د. السيد السيد الحسين   وعضوية أ.د. متول  عبد الصمد عبد العزيز.

ن لااوادي دجلااة مااع طلبااة الفرقااة الثالثااة بالقساام  واللاا. فاا  يااوم  ين مياادانيتالقيااام بدراسااتي -
 .  3107نوفمبر  01  والسبت 3107نوفمبر  02الخميس 

فيين من طلبة الدراسات العليا وأعضاء هيئاة بالشرح ف  الرحلة العلمية للجغراالمشاركة  -
أبااو زنيمااة   -التاادريس والهيئااة المعاونااة وطاا ب مرحلااة الليسااانس  واللاا. لمنطقااة القاااهرة

   تحت إشراف أ.د. عاطف معتمد عبد الحميد.3107أكتوبر  02والل. ف  يوم الجمعة 

العليا وأعضاء هيئاة  بالشرح ف  الرحلة العلمية للجغرافيين من طلبة الدراساتالمشاركة  -
-العاين الساخنة-التدريس والهيئة المعاونة وط ب مرحلة الليسانس  واللا. لمنطقاة القااهرة

  تحاات إشااراف أ.د. عاااطف معتمااد 3107ساابتمبر  34الزعفرانااة  واللاا. فاا  يااوم الجمعااة 
 عبد الحميد.

العاين -مشرف رئيس  على رحلة علمياة ترفيهياة لطلباة قسام الجغرافياا  لطريا  القطامياة -
 .3102/  01/  34دير األنبا بوا  والل. ف  يوم السبت المواف  -الزعفرانة-السخنة

ف  الرحلة العلمية لمنطقة وادي النطرون مع أ.د. عاطف معتماد عباد الحمياد المشاركة  -
 .3102/  00/  32المشرف على الرحلة  والل. ف  يوم األربعاء 

)يناااااير ويوليااااو وساااابتمبر(  3107-3102عضااااو أعمااااال اامتحانااااات للعااااام الجااااامع   -
 لجنة أ.د. شحاتة سيد أحمد طلبه.

)يناااااااير ويوليااااااو  3107-3102الكنتاااااارول والرصااااااد للعااااااام الجااااااامع  عضااااااو أعمااااااال  -
 وسبتمبر(  لجنة أ.د. شحاتة سيد أحمد طلبه.
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  لجناة أ.د. شاحاتة 3107عضو لجنة اامتحان التكميل  المنعقد بالكلية ف  أغساطس  -
 به.سيد أحمد طل

عضاو لجناة المعادلااة لطلباة الليساانس بااين قسام الجغرافياا بكليااة اآلداب جامعاة القاااهرة   -
 وأقسام الجغرافيا بالجامعات المصرية.

عضااو فاا  لجنااة اختيااار طلبااة القساام المتقاادمين ل لتحااا  بشااعبة الخاارائط بالقساام  وتاام  -
-3107للعاام الجاامع  مراجعاة الطلباات المقدماة  وتام اختياار الطا ب الملتحا  بالشاعبة 

3101. 
مكلفااا ماان وحاادة ضاامان الجااودة بكليااة اآلداب جامعااة القاااهرة كمنساا  ل تصااال ومقاادم  -

 للدعم الفن  لقسم الجغرافيا كلية اآلداب جامعة القاهرة.
لدراسة الالاتياة المرسالة مان قسام الجغرافياا باآداب القااهرة لوحادة ضامان الجاودة امراجعة  -

خااال رأي الوحاادة قباال رفااع الدراسااة لمجلااس قساام الجغرافيااا المنعقااد فاا  وااعتماااد بالكليااة  أل
 .3107نوفمبر  00
أو مشار. على العديد من الرح ت العلمية لطلباة قسام الجغرافياا باآداب مشرف رئيس   -

رحلاااة منخفضااا  الواحاااات البحرياااة والفرافااارة  رحلاااة مرساااى مطاااروح وواحاااة ومنهاااا القااااهرة  
 .  رحلة الوادي الجديدح ت البحر األحمرسيوة  رحلة جنوب سيناء  ر 

 
 
 

خدمة المجتمع والقطاعات الثقافية المحلية  فيعشر : المساهمة  حادي

 والدولية:       
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ية والشهادات :ثانى عشر  : الجوائز التقدير  

-3103جائزة أفضل رسالة دكتوراه على مستوى كلية اآلداب للعام الجامع   -
3102. 

المعيد المثال  ف  قسم الجغرافيا بكلية اآلداب جامعة القاهرة ف  عام جائزة  -
3114. 

 .3113جائزة أحمد حسانين باشا ف  عام  -
 

 

 ثالث عشر : مجاالت أخرى:
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................................................................................................ 

 

 

توقيع واعتماد              توقيع                                                     

 عضو هيئة التدريس                                          رئيس القسم

  

                 د.محمد ابراهيم خطاب                                   أ.د. شحاته سيد احمد طلبه           

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

    

  
 

  
 


