
   
 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ملف 

 عضو هيئة التدريس والهيئة المعاونة 

 العزيز عليمتولي عبد الصمد عبد  :)رباعى(االسم 

 

Name: : Mitwalli Abd El-Samad Abd Al-Aziz Ali. 

         جامعة القاهرة  –كلية اآلداب  الكلية :

 : جغرافيا القسم

 التخصص العام :الجغرافيا الطبيعية

 التخصص الدقيق: الجيومورفولوجيا ونظم المعلومات الجغرافية 

 mitwalli2000@hotmail.comالبريد االلكتروني: 

   

 

      



 : المؤهالت العلمية :أولا    

 

 

 

 

 المؤهالت العلمية
 البيانات الشخصية 

 

 المصدر التاريخ اسم المؤهل

 القاهرة جامعة 1990  جغرافيا قسم – اداب ليسانس

 القاهرة جامعة 1997  ماجستير

 القاهرة جامعة 2001   دكتوراه

  المعلومات تكنولوجيا مركز 1998 دبلوم نظم المعلومات الجغرافية

 

 

 

 :(الخبرة األكاديمية بتاريخ تسلسلي)التدرج الوظيفي  :ثانياا 

 

 

 مكان العمل
 الفترة الزمنية

 الرتبة العلمية
 إلى مـن

 

 القاهرةقسم الجغرافيا كلية اآلداب جامعة 
  معيد 1997 1990

 قسم الجغرافيا كلية اآلداب جامعة القاهرة

 
  مساعد مدرس 2001 1997

 قسم الجغرافيا كلية اآلداب جامعة القاهرة

 
  مدرس 2008 2001

 (أكاديمي لقب) مساعد أستاذ 2013 2008 الجغرافيا كلية اآلداب جامعة القاهرة

  استاذ اآلن حتى 2013 القاهرةقسم الجغرافيا كلية اآلداب جامعة 

 :التدريس الجامعي :ثالثا

 

 

 Courses Taughtالمواد التي تم تدريسها                                                           

 *الوحدات التدريسية 

Teaching Units 
 رقمها

Course 

No. 

 اسم المادة

Course title 

الفصل 

 الدراسي

Studying 

Term 

 العملي

Lab. 

 المحاضرات

Lecture 

2 3  
تطبيقات الحاسب اآللي ونظم المعلومات 

 (ليسانس) الجغرافية

 األول
 3  

تطبيقات نظم المعلومات الجغرافية 

واالستشعار عن بعد في مجال الجغرافيا 

 (عليا دراسات) الطبيعية

 (عليا دراسات) تحليالت كمية  3 

 الثانى (ليسانس) المعلومات الجغرافيةمقدمة في نظم   3 2

 قسم - عليا دراسات) نظم المعلومات الجغرافية  3 

 (والمعلومات والمكتبات الوثائق

 

 



               أوراق األبحاث المنشورة والمقبولة للنشر على إن ترتب زمنيا   :خامسا 

 

فئة المجلة  السنة  المجلد عنوان الدورية عنوان البحث

في 

التصنيف 

الدولي 

 والمحلى 

 

المدينة  –جبل أحد 

دراسة :المنورة

 .جيومورفولوجية 

بحث محكم ومنشور ضمن فعاليات 

الندوة التاسعة ألقسام الجغرافيا 

 بالمملكة

مارس  

 م2006

 

محمية الغابة المتحجرة بشرقي 

دراسة  :القاهرة 

 .جيومورفولوجية 

 

مجلة مركز البحوث الجغرافية 

 والكارتوجرافية  بجامعة المنوفية  

العدد 

(11) 

مارس 

2006 

 

 

الميزانية المائية لحوض وادي 

 –العقيق بالمدينة المنورة  

 دراسة هيدروجيومورفولوجية 

-–،المجلة الجغرافية العربية 

 الجمعية الجغرافية المصرية 

العدد 

الخمسون 

الجزء  –

 الثاني

  2007  

 

األودية في قطاع من الساحل 

 :السعودي الجنوبي الغربي 

 .دراسة تحليلية 

الجمعية -المجلة الجغرافية العربية 

 الجغرافية المصرية 

العدد 

الثاني 

والخمسون 

الجزء  –

 الثاني

2008    

الجيومورفولوجيا والتنمية 

بحوض وادي وتير جنوب 

  .سيناء 

بحث ألقى ضمن فعاليات ندوة 

 .التنمية والبيئة في مصر 

أبريل  

 .م2002

 

 

 المشكالت البيئية بجبل أحد

 .بالمدينة المنورة

بحث القي ضمن فعاليات الملتقى 

 –الثقافي الثالث بكلية التربية للبنات 

العلوم في حياتنا، :األقسام العلمية 

كلية التربية للبنات بجامعة طيبة 

 المنورةبالمدينة 

الثالث من  

م 2009مايو 

. 

 



جيومورفولوجية منطقة البيضا 

بالمدينة المنورة وداللتها 

 .المناخية

المجلة العربية لنظم المعلومات 

 الجغرافية 

، المجلد 

 -الثالث

العدد 

 الثاني 

2010  

حوض وادي العاقول بالمدينة 

المنورة،دراسة 

جيومورفولوجية مقارنة بين 

الطرق التقليدية والطرق 

الحديثة مع التطبيق على متغير 

 .كثافة التصريف 

بحث ألقى ضمن فعاليات الملتقى 

الثالث ألبحاث المدينة المنورة ، 

تحت رعاية معهد خادم الحرمين 

ألبحاث الحج ومعهد البحوث 

ات بجامعة طيبة بالمدينة واالستشار

 المنورة

فبراير  

2010  

 

التحليل الكمي المقارن لكثافة 

التصريف مع التطبيق على 

حوض وادي العاقول بالمدينة 

 .المنورة 

سلسلة بحوث جغرافية   ، الجمعية  

 الجغرافية السعودية

  2012 97رقم 

الخريطة الجيومورفولوجية 

 .لجبل عير بالمدينة المنورة 

الجمعية الجغرافية المصرية ، 

 .سلسلة بحوث جغرافية  

  2012   55العدد 

جيومورفولوجية قاع الفريح 

بالمدينة المنورة وإمكانات 

 .التنمية 

الجمعية الجغرافية المصرية ، 

 .سلسلة بحوث جغرافية   

  2013   64العدد 

 

 

 

 :الكتب والتقارير والدراسات على ان ترتب زمنيا   :سادسا  

 

 التاريخ  دار النشر  عنوان الكتاب م •

 

 
   

 

 

   

 

 

 

 

 

 



 

 :الندوات والمؤتمرات المحلية والدولية على ان ترتب زمنيا  :سابعا 

 

 

 المشاركة نوع التاريخ والمكان المنظمة الجهة المؤتمر/ الندوة عنوان

 .العربي الوطن في المياه ندوة
 الجغرافية الجمعية

 المصرية

 نوفمبر 28- 

1994 

 

 

 بالحضور مشاركة

 العرب للجغرافيين الثاني الملتقى

 خالل من العربية الوحدة" 

 .) "الجغرافي التنوع

 26 القاهرة
 23-22 القاهرة

 2000 نوفمبر
 بالحضور مشاركة

نحو خريطة جديدة للمعمور 

 المصري 
الجمعية الجغرافية 

 المصرية 

أبريل  15-17

1998. 
 بالحضور مشاركة

الجغرافية للصراع في اإلبعاد 

 .أفغانستان

 

الجمعية الجغرافية  -

 المصرية 
 بالحضور مشاركة .2002فبراير  28

 

 .التنمية والبيئة في مصر

 

قسم الجغرافيا بكلية 

جامعة  –اآلداب 

 القاهرة 

 2002أبريل  30

مقرر مشارك 

للمؤتمر وألقيت ورقة 

التنمية )عمل بعنوان 

في حوض وادي 

 (وتير شرقي سيناء

الندوة التاسعة ألقسام الجغرافيا 

 .بالمملكة العربية السعودية 
 2006 مارس 

تمت المشاركة ببحث 

جبل أحد بالمدينة )

المنورة دراسة 

 .جيومورفولوجية 

 

الملتقي الثالث للتنمية السياحية 

والعقارية بالمملكة العربية 

  .السعودية 

كلية السياحة والفندقة 

 بالمدينة المنورة

خالل الفترة مابين 

فبراير  4-6

2007 

 بالحضور مشاركة

ندوة الملوثات البيئية وسبل الحد 

 .منها 

أمانة المدينة المنورة ، 

بالتعاون مع جامعة 

 طيبة

خالل          

 – 24الفترة مابين 

 2007فبراير  25

 بالحضور مشاركة

الملتقي العلمي الثاني ألبحاث 

 .المدينة المنورة 

 

 جامعة طيبة 
خالل الفترة من 

3-5/3/2008 
 بالحضور مشاركة

الملتقي الرابع للتنمية السياحية 

 المدينة المنورة .والعقارية بالمدينة المنورة 
خالل الفترة مابين 

 2008أبريل  6-9
 بالحضور مشاركة

الملتقى الثقافي العلمي الثالث 

 .(العلوم في حياتنا )
-كلية التربية للبنات

 –االقسام العلمية 
 بالحضور مشاركة . 2009مايو 



 المشاركة نوع التاريخ والمكان المنظمة الجهة المؤتمر/ الندوة عنوان

جامعة طيبة ، المدينة  

 المنورة  

 

 المدينة ألبحاث الثالث الملتقى

 . المنورة

  المنورة المدينة ،

 معهد رعاية تحت

 ألبحاث الحرمين خادم

 البحوث ومعهد الحج

 بجامعة واالستشارات

 المنورة بالمدينة طيبة

 بالحضور مشاركة  2010

نظم )القاء محاضرة بعنوان 

المعلومات الجغرافية وأهميتها 

 في سوق العمل

 

  م2010مارس  

جامعة طيبة ، المدينة  .المؤتمر السعودي الرابع للعلوم 

 .المنورة 

مارس  21-24

2010  
 بالحضور مشاركة

المشاركة في ورشة العمل 

المدينة المنورة في "المعنونة 

بورقة عمل  "الوقت الحاضر

جيولوجية "بعنوان 

وجيومورفولوجية المدينة 

 .المنورة

دارة الملك عبد العزيز 

، مشروع موسوعة 

الحج والحرمين 

 الشريفين

 ببحث المشاركة هـ 1432

الندوة العاشرة ألقسام الجغرافيا 

 .بالمملكة العربية السعودية 

 
 

25-28 

 هـ ، 12/1432/

تمت المشاركة ببحث 

أثر العوامل الطبيعية )

في إنشاء ضاحية 

 –العاقول الجديدة 

دراسة في 

الجيومورفولوجية 

 .التطبيقية

الجغرافيا "المؤتمر الدولي 

 . "والتغيرات العالمية المعاصرة
جامعة طيبة بالمدينة 

 المنورة 

 – 1خالل الفترة 

م  2013أبريل  4

. 

عضو اللجنة العلمية 

 للمؤتمر

 االنسان".التعريف  بإفريقيا 

 "والمكان

 

معهد البحوث 

 والدراسات االفريقية 

 

خالل الفترة من  

14 -  17 

   م12/2014/

 مشاركة بالحضور

 

 

 

 

 

 



 :ورش العمل والحلقات النقاشية  على ان ترتب زمنيا  :ثامنا 

 

 

 المشاركة نوع التاريخ والمكان المنظمة الجهة  النقاشية الحلقة / العمل ورشة عنوان

المدينة "المشاركة في ورشة العمل المعنونة 

بورقة عمل  "المنورة في الوقت الحاضر

جيولوجية وجيومورفولوجية المدينة "بعنوان 

 .المنورة

دارة الملك عبد العزيز 

، مشروع موسوعة 

الحج والحرمين 

 الشريفين

 ببحث المشاركة هـ 1432

 

 

 

   

 

 

 :الدورات التدريبية على ان ترتب زمنيا  :تاسعا 

 

   العنوان
 الجهة اسم

  المنظمة
  التاريخ المكان

 م 1997سبتمبر  خالل النمسا   ProGisدورة تدريبية على برنامج 

مجموعة من الدورات المتخصصة في 

برامج نظم المعلومات الجغرافية مثل 

ARCGIS  ،ERDAS IMAGINE 

 ،ARCVIEW ، 

   

 التقويم ونظم االمتحانات  

مركز تنمية 

قدرات أعضاء 

 التدريس 

 جامعة القاهرة  

إلى  7-28خالل الفترة من 

 م30-7-2008

دورة  معايير الجودة في العملية 

 التدريسية 

إلى  7-28خالل الفترة من 

 م30-7-2008

-8-6إلى  8-4خالل الفترة من  دورة الساعات المعتمدة 

 م2008

 دورة الطرق الحديثة في التدريس 
إلى  8-18خالل الفترة من 

 م20-8-2008

 8 -6إلى  8-4خالل الفترة من  دورة إدارة الوقت واالجتماعات 

 م2008 -

دورة الجوانب المالية والقانونية ألعضاء 

 هيئة التدريس 

إلى   8 -25خالل الفترة من 

 م27-8-2008

دورة متخصصة في برنامج جسور 

 هـ 12/1431/ 30 – 29 المدينة المنورة  للتعليم االلكتروني  



   العنوان
 الجهة اسم

  المنظمة
  التاريخ المكان

 

دورة متخصصة في مهارات العرض 

 واإللقاء 

ضمن البرنامج 

التدريبي 

الخاص بكلية 

اآلداب والعلوم 

 اإلنسانية 

جامعة طيبة 

 بالمدينة المنورة

 م 10/1/2011

  Portfolioدورة الملفات التدريسية 
3/1/2011 

 دورة  مهارات العرض واإللقاء 

 
 م 10/1/2011

لمعالجة  ENVIدورة في برنامج انفي 

 صور األقمار الصناعية 
 2011خالل شهر مارس   

دورة مهارات تحليل البيانات باستخدام 

  ،  SPSSبرنامج 

عقدت بجامعة 

طيبة بالمدينة 

 المنورة 

ه  21/1/1432خالل الفترة ، 

يومان )ه  20/2/1432إلى 

 (أسبوعيا

دورة إعداد المشروعات التنافسية 

 لتمويل البحوث 

مركز تنمية 

قدرات أعضاء 

 التدريس 

 جامعة القاهرة  

إلى  6-15خالل الفترة من 

 م2013 - 6 -17

دورة آداب وسلوك المهنة في العمل 

 الجامعي 

إلى  6-15خالل الفترة من 

 م2013 - 6 -17

إلى  6-18خالل الفترة من  دورة مهارات العرض الفعال 

 م2013 - 6 -20

إلى  6-18خالل الفترة من  دورة التخطيط االستراتيجي 

 م2013 - 6 -20

إلى  6-22خالل الفترة من  دورة النشر الدولي للبحوث العلمية 

 .م 2013 - 6 -23

 دورة إدارة الفريق البحثي 
إلى  6-24خالل الفترة من 

 م2013 - 6 -25

 

 

 :المهام اإلدارية والقيادية واألنشطة المؤسسية  :عاشرا 

   2002 - 2001دير وحدة نظم المعلومات الجغرافية بالقسم خالل الفترة من م .1

 

 

 توقيع                                                       توقيع واعتماد          

 رئيس القسم                                      عضو هيئة التدريس    

 

 طلبه ا.د. شحاته سيد احمد     أ.د. متولى عبد الصمد                       

  

              


