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  السيرة الذاتيةالسيرة الذاتية
  بيانات شخصيةبيانات شخصية: : أوالًأوالً

  ..مرفت عبداللطيف أحمد فراج غالبمرفت عبداللطيف أحمد فراج غالب  ::االســـــــماالســـــــم
  ..مدرسمدرس  ::الـــدرجـــةالـــدرجـــة
  ..بحيرةبحيرةالال  ::محـال الميــالدمحـال الميــالد

الحالة الحالة 
  ::االجتماعيـةاالجتماعيـة

  ..ةةمتزوجمتزوج

  ..جغرافية بشريةجغرافية بشرية  ::التخصص العــامالتخصص العــام
  ..جغرافية اقتصاديةجغرافية اقتصادية  ::التخصص الدقيـقالتخصص الدقيـق

  المؤهالت العلمية المؤهالت العلمية : : ثانيا ثانيا 

جامعة اإلسكندرية دور مـايو  جامعة اإلسكندرية دور مـايو  " " الخرائط والمساحةالخرائط والمساحةشعبة شعبة ""داب من قسم الجغرافية داب من قسم الجغرافية درجة الليسانس في اآلدرجة الليسانس في اآل  --11
  ..بتقدير عام جيد جدابتقدير عام جيد جدا  19199999

جامعة اإلسـكندرية عـام   جامعة اإلسـكندرية عـام     --درجة الماجستير في اآلداب من قسم الجغرافية بكلية اآلداب فرع دمنهور درجة الماجستير في اآلداب من قسم الجغرافية بكلية اآلداب فرع دمنهور   --22
  ..بتقدير ممتازبتقدير ممتاز  20062006

بتقدير مرتبـة الشـرف   بتقدير مرتبـة الشـرف   عة دمنهور، عة دمنهور، جامجام  --اب من قسم الجغرافية بكلية اآلداب اب من قسم الجغرافية بكلية اآلداب درجة الدكتوراه في اآلددرجة الدكتوراه في اآلد  --33
  ..  المصريةالمصرية  األولى مع التوصية بالطبع والتداول بين الجامعاتاألولى مع التوصية بالطبع والتداول بين الجامعات

  التدرج الوظيفيالتدرج الوظيفي: : ثالثًا ثالثًا 

  20002000//  1111//2424جامعة اإلسـكندرية اعتبـارا مـن    جامعة اإلسـكندرية اعتبـارا مـن      --بقسم الجغرافية كلية اآلداب فرع دمنهور بقسم الجغرافية كلية اآلداب فرع دمنهور   معيدمعيد  --11
  ..20062006//1010//2211وحتى وحتى 

اإلسـكندرية اعتبـارا مـن    اإلسـكندرية اعتبـارا مـن      مدرس مساعد بقسم الجغرافية بكليـة اآلداب فـرع دمنهـور جامعـة    مدرس مساعد بقسم الجغرافية بكليـة اآلداب فـرع دمنهـور جامعـة      --22
  ..20112011//44//2828وحتى وحتى   20062006//1010//2222

  ..وحتى األن وحتى األن   20112011//44//3030هور اعتبارا من هور اعتبارا من مدرس بقسم الجغرافية بكلية اآلداب جامعة دمنمدرس بقسم الجغرافية بكلية اآلداب جامعة دمن  --33

  اإلنتاج العلمي اإلنتاج العلمي : : رابعاًرابعاً

اإلسكندرية الزراعى فى محافظة البحيرة باستخدام اإلسكندرية الزراعى فى محافظة البحيرة باستخدام //طريق القاهرةطريق القاهرة  التحليل المكانى لحوادث النقل علىالتحليل المكانى لحوادث النقل على  --11
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  ..نظم المعلومات الجغرافية، مقبول للنشر برسائل جغرافية ، المجلة الجغرافية الكويتيةنظم المعلومات الجغرافية، مقبول للنشر برسائل جغرافية ، المجلة الجغرافية الكويتية

جغرافيـة النقـل الحضـرى    جغرافيـة النقـل الحضـرى    فى فى دراسة دراسة   ––حركة النقل عند مداخل مدينة كفر الدوار بمحافظة البحيرة حركة النقل عند مداخل مدينة كفر الدوار بمحافظة البحيرة   --22
  ..20152015  ينايريناير، ، ) ) 4444((إلنسانيات، كلية اآلداب، جامعة دمنهور، العدد إلنسانيات، كلية اآلداب، جامعة دمنهور، العدد دورية ادورية ابحث مقبول للنشر ببحث مقبول للنشر ب،،

باستخدام نظم باستخدام نظم   للخدمات الصحية بريف مركز كفر الدوارللخدمات الصحية بريف مركز كفر الدوارللوصول للوصول مكانية المكانية مكانية المكانية إلإللل  ييالتقييم الجغرافالتقييم الجغراف  --33
، ، ))77((، المجلة العربية لنظم المعلومات الجغرافية، الجمعية الجغرافية السعودية، م، المجلة العربية لنظم المعلومات الجغرافية، الجمعية الجغرافية السعودية، مالمعلومات الجغرافيةالمعلومات الجغرافية

  ..20142014، ، ) ) 22((عع
، مجلة كلية ، مجلة كلية البريدى فى ريف مركز دمنهور باستخدام نظم المعلومات الجغرافيةالبريدى فى ريف مركز دمنهور باستخدام نظم المعلومات الجغرافية  االتصالاالتصالجغرافية جغرافية   --44

 .) ) باالشتراك باالشتراك ( (   مم20142014، يوليو ، يوليو 3737اآلداب، جامعة بنها، العدد اآلداب، جامعة بنها، العدد 

التحليل الجغرافى للزحف العمرانى على األرض الزراعية في منطقة أبيس باستخدام االستشعار عـن  التحليل الجغرافى للزحف العمرانى على األرض الزراعية في منطقة أبيس باستخدام االستشعار عـن    --55
، يوليـو  ، يوليـو  ) ) 4141((العـدد  العـدد  كلية اآلداب، جامعة دمنهـور،  كلية اآلداب، جامعة دمنهـور،  نسانيات، نسانيات، نظم المعلومات الجغرافية، دورية اإلنظم المعلومات الجغرافية، دورية اإلبعد وبعد و

20132013.. 

ام نظم المعلومـات الجغرافيـة،   ام نظم المعلومـات الجغرافيـة،   التحليل الجغرافى لشبكة الطرق البرية في مركز إيتاى البارود باستخدالتحليل الجغرافى لشبكة الطرق البرية في مركز إيتاى البارود باستخد  --66
  ..))باالشتركباالشترك((  مم20122012بريل بريل أأ  ،،) ) 2828((العدد العدد   جامعة بنها، جامعة بنها،   مجلة كلية اآلداب،مجلة كلية اآلداب،

  الخبرات العمليةالخبرات العملية: : خامساًخامساً

فـى  فـى  جامعة دمنهور جامعة دمنهور   ––فى كلية اآلداب فى كلية اآلداب   DDSSAASSPPالمدير التنفيذى لوحدة  نظم تقويم الطالب واالمتحانات المدير التنفيذى لوحدة  نظم تقويم الطالب واالمتحانات --11
    ..20132013//88//99  --  20122012//1111//1313  الفترة منالفترة من

  ..14361436//14351435عضو لجنة الجودة والتطوير بكلية اآلداب جامعة الملك فيصل للعام الجامعى عضو لجنة الجودة والتطوير بكلية اآلداب جامعة الملك فيصل للعام الجامعى   --22
مي األول لبرنامج الجغرافية بكلية اآلداب جامعة الملك فيصـل منـذ العـام الجـامعى     مي األول لبرنامج الجغرافية بكلية اآلداب جامعة الملك فيصـل منـذ العـام الجـامعى     المرشد األكاديالمرشد األكادي  --33

  ..وحتى اآلنوحتى اآلن  14361436//14351435
  ..20132013//20122012للعام الجامعى للعام الجامعى اآلداب جامعة دمنهور اآلداب جامعة دمنهور كلية كلية ببعضو لجنة شئون التعليم والطالب عضو لجنة شئون التعليم والطالب   --44
  ..20132013//20201212  ،،  20122012//20112011لعام الجامعى لعام الجامعى لل  بكلية اآلداب جامعة دمنهوربكلية اآلداب جامعة دمنهورعضو لجنة المكتبة عضو لجنة المكتبة   --55
  ،،  20122012//20112011بكلية اآلداب جامعة دمنهور فـى العـاميين الجـامعيين   بكلية اآلداب جامعة دمنهور فـى العـاميين الجـامعيين   عضو مجلس قسم الجغرافية عضو مجلس قسم الجغرافية   --66

20122012//20132013..  
العام الجامعى العام الجامعى   منذمنذعضو مجلس قسم الدراسات االجتماعية بكلية اآلداب جامعة الملك فيصل عضو مجلس قسم الدراسات االجتماعية بكلية اآلداب جامعة الملك فيصل   --77

  ..وحتى اآلنوحتى اآلن  14351435//14341434
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الدورات الدورات : : سادساًسادساً   

  تاریخ الدورة  سسةالمؤ/الجامعة  دورةاسم ال  

مقدمة نظم المعلومات   1
   GISالجغرافیة 

رئاسة  - اتممعھد تكنولوجیا المعلو
  مجلس الوزراء بالقاھرة  

إلى   10/2/2001
15/2/2001  

برنامج معالجة الصور   2
االصدار  DVPالجویة 

 الخامس 

شركة سیرفیینج سیستمز لألعمال 
  المساحیة

إلى   30/6/2002
16/7/2002  

 IRDASامج االرداسبرن  3
IMAGIN     

إلى   14/5/2005  فرع دمنھور –جامعة اإلسكندریة 
19/5/2005  

نظم المعلومات الجغرافیة   4
GIS  برنامجArc GIS 

األكادیمیة العربیة للعلوم والتكنولوجیا 
  والنقل البحرى

إلى  2007/ 20/8
25/5/2008  

االتجاھات الحدیثة فى   5
 Teaching Withالتدریس 

Technology  

میة قدرات أعضاء ھیئة مركز تن
  امعة اإلسكندریةج -التدریس

May 6 -9, 2006  

 Effectiveالتدریس الفعال   6
Teaching  

مركز تنمیة قدرات أعضاء ھیئة 
  جامعة اإلسكندریة  -التدریس

July 9-14, 2005  

مھارات التفكیر الفعال   7
Thinking skill  

مركز تنمیة قدرات أعضاء ھیئة 
  جامعة اإلسكندریة  -ریسالتد

September 19 – 
21, 2006  

طرق وأسالیب البحث   8
Research 

Methodology  

مركز تنمیة قدرات أعضاء ھیئة 
  جامعة اإلسكندریة  -التدریس

September 30 – 
October 3, 2006  

مھارات االتصال الفعال   9
Communication Skill  

مركز تنمیة قدرات أعضاء ھیئة 
  جامعة اإلسكندریة  -التدریس

October 17 -19, 
2006  

االتجاھات الحدیثة فى   10
 New trends inالتدریس 

teaching  

مركز تنمیة قدرات أعضاء ھیئة 
  جامعة اإلسكندریة  -التدریس

November 21 – 
23, 2006  

 2010یونیو جامعة  -مركز خدمة المجتمع دورة تویفل فى اللغة   11
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  اإلسكندریة االنجلیزیة

مھارات العرض الفعال   12
Effective 

Presentation Skills  

مركز تنمیة قدرات أعضاء ھیئة 
  جامعة اإلسكندریة  -التدریس

January 8-10, 
2011  

طرق البحث الحدیثة   13
Research Methods  

مركز تنمیة قدرات أعضاء ھیئة 
  جامعة اإلسكندریة  -التدریس

January 15-17, 
2011  

وآداب المھنة أخالقیات   14
Research Ethics  

مركز تنمیة قدرات أعضاء ھیئة 
  جامعة اإلسكندریة  -التدریس

February 8-10, 
2011  

 Theنظام الساعات المعتمدة  15
Credit Hour Systems  

مركز تنمیة قدرات أعضاء ھیئة 
  جامعة اإلسكندریة  -التدریس

March 1-3, 2011  

 Trainingتدریب المدربین   16
of Trainers T.O.T 

/ 9/5إلى  2013/ 6/4  األكادیمیة الحدیثة للمعلومات
2013  

تھیئة أعضاء ھیئة التدریس   17
 Orientation andالجدد 

Training Program for 
New Faculty  

جامعة  –عمادة التطویر الجامعى 
  الملك فیصل

19- 20/11/1434  

إدارة األبحاث والمراجع   18
RefWorks  

جامعة  –الجامعى  عمادة التطویر
  الملك فیصل

14-15/1/1435  

النشر الدولى فى المجالت   19
  العلمیة

جامعة  –عمادة التطویر الجامعى 
  الملك فیصل

8-9 /5 /1435  

جامعة  –عمادة التطویر الجامعى   اإلرشاد األكادیمي  20
  الملك فیصل

12/7/1435  

تمویل المشروعات البحثیة   21
  مع الجامعات العالمیة

جامعة  –دة التطویر الجامعى عما
  الملك فیصل

26-27 /11/1435  

 Blackبرنامج بالد بورد   22
Board  

جامعة  –عمادة التطویر الجامعى 
  الملك فیصل

4-5/1/1436  
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  الخبرات التدريسيةالخبرات التدريسية: : اًاًسابعسابع

  ::قامت الباحثة بتدريس المقررات التالية بكلية اآلداب جامعة دمنهور قامت الباحثة بتدريس المقررات التالية بكلية اآلداب جامعة دمنهور     --11

    ة االقتصاديةة االقتصاديةالجغرافيالجغرافي  --  جغرافية النقلجغرافية النقل  --

    الجغرافية التطبيقيةالجغرافية التطبيقية  --  جغرافية المياه والطاقةجغرافية المياه والطاقة  --

    جغرافية أورباجغرافية أوربا  --  جغرافية العالم الجديدجغرافية العالم الجديد  --

  مبادئ الخرائطمبادئ الخرائط  --    صور جوية واستشعار عن بعدصور جوية واستشعار عن بعد  --

  خرائط التوزيعاتخرائط التوزيعات  --  المساحة المستويةالمساحة المستوية  --

  الخرائط الجيولوجيةالخرائط الجيولوجية  --  الخرائط الكنتوريةالخرائط الكنتورية  --

  ))خرائط و مساحة خرائط و مساحة ( ( يقى يقى التطبالتطبمشروع مشروع الال  --    مساقط الخرائط والخرائط البحريةمساقط الخرائط والخرائط البحرية  --

  ::  قامت الباحثة بتدريس المقررات التالية بكلية اآلداب جامعة الملك فيصلقامت الباحثة بتدريس المقررات التالية بكلية اآلداب جامعة الملك فيصل  --22

    نظم معلومات جغرافية متقدمةنظم معلومات جغرافية متقدمة  --    مقدمة فى نظم المعلومات الجغرافيةمقدمة فى نظم المعلومات الجغرافية  --

نصوص جغرافية بلغة أوربية فى نصوص جغرافية بلغة أوربية فى   --  تطبيقات نظم المعلومات فى الجغرافية البشريةتطبيقات نظم المعلومات فى الجغرافية البشرية  --
  الخرائطالخرائط

    مساحةمساحة//تدريب ميدانىتدريب ميدانى  --  ميمميمالدراسات الفنية والتصالدراسات الفنية والتص  --

    ))دراسات عليادراسات عليا((نظم المعلومات الجغرافية نظم المعلومات الجغرافية   --    ))دراسات عليادراسات عليا((االستشعار عن بعد االستشعار عن بعد   --

الجمعيات العلميةالجمعيات العلمية: : اًاًثامنثامن   

    ..الجمعية الجغرافية المصريةالجمعية الجغرافية المصريةعضو عضو   --



6 

 

  
  

  

الندوات والمؤتمراتالندوات والمؤتمرات: : اًاًتاسعتاسع   

  SSyymmppoossiiuumm  lliivviinngg  wwiitthh((  20082008رض القـاهرة وسـيناء   رض القـاهرة وسـيناء   ندوة التعايش مـع األ ندوة التعايش مـع األ   --

LLaannddssccaappeess  CCaaiirroo  aanndd  SSiinnaaii  22000088.(.(  

 ..20112011ندوة قسم الجغرافية، كلية اآلداب، جامعة اإلسكندرية ندوة قسم الجغرافية، كلية اآلداب، جامعة اإلسكندرية  -


