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 البیانات الشخصیة
 االسم عالء الدين حسين عزت علي شلبي

 الكلیة اآلداب

 القسم جغرافيا

 الدرجة الوظیفیة  وحتى تاريخه بالكلية ذاتها٢٠٠١عام  أستاذاً مساعداً

جغرافيا بشرية:   التخصص العام    
 التخصص الدقيق جغرافية التنمية االقتصادية

 النوع 
١٩٥٥ /٢ /٢٦  تاریخ المیالد 

 
 
 

 مكان المیالد  
 الجنسیة 
 العنوان الحالي 
 الحالة االجتماعیة 
 البرید اإللكتروني 
 الموقع 
 تلیفون العمل 
 تلیفون المنزل 
 المحمول 
 الفاكس 

 
 

 المؤھالت العلمیة
 اسم الجامعة اسم المؤھل مجال التخصص تاریخ الحصول علیھ

١٩٧٧.   
 

 جامعة اإلسكندرية ليسانس اآلداب في الجغرافيا شعبة الخرائط  

١٩٨٤  
ماجستير في اآلداب من قسم 

 الجغرافيا
 جامعة اإلسكندرية

١٩٩١  
دكتوراه في اآلداب من قسم 

 جامعة اإلسكندرية الجغرافيا

    
 



 التدرج الوظيفي
  .إلسكندريةجامعة ا_ بكلية اآلداب بدمنهور ١٩٨٦عام  مدرس مساعد_ 

  .  بالكلية ذاتها ١٩٩١مدرس عام _ 

   وحتى تاريخه بالكلية ذاتها٢٠٠١عام  أستاذاً مساعداً -

  : العمل خارج الوطن 
   .١٤١٩ حتى ١٤١٦بابها عام _   جامعة الملك سعود -أستاذاً مساعداً بكلية التربية _ 

دارية بجامعة الملك خالد عند  تأسيسها عـام         أستاذاً مساعداً بكلية اللغة العربية والعلوم االجتماعية واإل       _ 
   . هـ١٤٢٤ وحتى عام ١٤١٩

  : المؤلفات والبحوث المنشورة  
دراسة تطبيقيـة لـنظم المعلومـات    _ التوزيع الجغرافي للمدارس االبتدائية بحي شبرا بمدينة دمنهور         _ 

  .  الجغرافية 

  . دراسة حالة _ ة النشاط الصناعي بالريف المصري ودوره في التنمية الريفي_ 

  .  كنموذج لبرامج نظم المعلومات في الدراسات الجغرافية ARC / INFOاستخدام برنامج _ 

  .دراسة حالة_ و أبعاد التغير في التركيب االقتصادي – جغرافية القوي العاملة بمحافظة اإلسكندرية _ 

  .قسم الرمل _ اخة دنا دراسة حالة علي شي_  جغرافية العمالة غير الرسمية في اإلسكندرية-

  .  دراسة مسحية تحليلية لدراسات النقل في مصر -

  .  التحليل الجغرافى لبعض عناصر الحرمان البشرى بمدينة دمنهور محافظة البحيرة -

  .  التقييم الجغرافى لألستثمارات األجنبية المباشرة فى مصر  -

  . صناعة البرمجيات نموذجا - الصناعات الثقافية فى مصر-

     - استخدام نظم المعلومات الجغرافية فى اختيار المواقع األنسب للمستشفيات الحكومية بحى  المنتـزه                -
  .بمحافظة االسكندرية 

قيـد  . (  محافظة البحيرة    –  االبعاد الديموجرافية والخدمية لذوى االحتياجات الخاصة بمدينة دمنهور           -
  )النشر 



  

   :كتــب 
  )باالشتراك  ( ي التوزيع والتحليل المكانيتطبيقات الحاسب اآللي ف

  : الخبرات العملية 
  .خبير الدراسات الديمجرافية بالهيئة العامة للتخطيط العمرانى بالقاهرة 

  اإلشراف على رسائل 
   .مشرف على ست رسائل ماجستير بكلية اآلداب بدمنهور جامعة اإلسكندرية

  مناقشات الرسائل 
  مناقشة خمس رسائل بكلية أآلداب بدمنهور واإلسكندرية وكلية السياحة

  : الجمعيات و الهيئات العلمية عضوية 
  . الجمعية الجغرافية المصرية _ 

  :الجوائز العلمية 
  ٢٠٠٧ جائزة التشجيع العلمى لجامعة االسكندرية عام -

   وظائف ومناصب أكاديمية
  .٢٠٠٩/ ٢٠٠٨الجامعى قائم بعمل رئيس مجلس القسم العام ـ 

  .رئيس فريق عمل الخطة االستراتيجية بالكلية ـ 

   وحتى االن ٢٠٠٦/ ٢٠٠٥ عضو لجنة شئون التعليم والطالب بكلية اآلداب بدمنهور عامى  -

    .٢٠٠٤/٢٠٠٥ ، ٢٠٠٤/ ٢٠٠٣ مقرر لجنة األجهزة العلمية والمختبرات لعامى - 

   . ٢٠٠٧ /٢٠٠٦وحتى  ٢٠٠٤/ ٢٠٠٣لجامعي المشرف علي شعبة الخرائط في العام ا _ 

   .٢٠٠٧ / ٢٠٠٦ المدير التنفيذى لوحدة النتائج اآلليية بكلية اآلداب بدمنهور العام الجامعى - 



   ٢٠٠٤ / ٢٠٠٣المدير التنفيذي لوحدة الحاسب اآللي بكلية اآلداب بدمنهور للعام الجامعي  _ 

 والمملكـة  ب قسم الجغرافيـا بكليـة اآلداب بـدمنهور     إشراف علي عدد من الدراسات الميدانية لطال       _ 
   . العربية السعودية جامعة الملك سعود وجامعة الملك خالد 

. ١٩٩٣  ،    ١٩٩٢/١٩٩٣المشرف علي قسم الجغرافيا بكلية اآلداب بدمنهور في العامين الجـامعيين            _ 
/١٩٩٤.   

   ١٩٩٤ / ١٩٩٣  ، ١٩٩٣ / ١٩٩٢عضو لجنة التعليم بكليات فرع دمنهور في العامين الجامعيين _ 

   . ١٩٩٤ / ١٩٩٣مقرر لجنة المكتبة بكلية اآلداب فرع دمنهور في العام الجامعي  _ 

  . ١٩٩٤ / ١٩٩٣رائد الجنة الرياضية باتحاد طالب كلية اآلداب فرع دمنهور في العام الجامعي  _ 
 
 

:الندوات   
الندوةاسم  ندوة الجغرافيا ومشكالت تلوث البيئة   ١ 

١٩٩٢عام    التاریخ 

  الجھة الجمعية الجغرافية المصرية 

الندوةاسم  ندوة المياه في الوطن العربي   ٢ 

١٩٩٤عام    التاریخ 

  الجھة الجمعية الجغرافية المصرية

  ندوة االتجاهات الحديثة في علـم الجغرافيا 
 

الندوةاسم   ٣ 

١٩٩٥عام    التاریخ 

.سكندريةب جامعـة اإلكليـة اآلدا_ قسم الجغرافيا    الجھة 

  ندوة نظم المعلومات الجغرافية في خدمة البيئة والمجتمع   
 

الندوةاسم   ٤ 

٢٠٠٥عام    التاریخ 

.٢٠٠٥كلية اآلداب جامعة اإلسكندرية عام _ قسم الجغرافيا   ٥ الجھة 

  ندوة الجغرافيا وحوار الحضارات 
 

الندوةاسم    



٢٠٠٦عام    التاریخ 

كلية اآلداب جامعة اإلسكندرية _افيا قسم الجغر   الجھة 
 

 


