
 

-- 

          

 

  ( ) الشخصيت األساسيتالبياناث 

  االطـــــــــى : طؼٛذ رجت حظٍ ػهٙ ػشٛجخ 

 ٚيصز -كهٛخ انتزثٛخ جبيؼخ ديُٕٓر –خ انٕظٛفخ انحبنٛخ : يذرص انجغزافٛب انجشز.  

  :و3/9/9985تبرٚخ انًٛـالد. 

  .٘انجُظٛــــخ: يصز 

 انذٚبَخ : يظهى.  

  :يتشٔج ٔٚؼٕل انحبنخ االجتًبػٛخ. 

  : نى ٚصجّ انذٔر ٔغٛز يطهٕة نهتجُٛذ َٓبئٛبانًٕقف يٍ انتجُٛذ  . 

 :ٌيصز -ٛزحيحبفظخ انجح -يذُٚخ كفز انذٔار –سْزاء انحذائق   انؼُــــٕا . 

 09101513030 -09090001090:  تهٛـــــفٌٕان 

 اإلنكتزَٔٙ انجزٚذ :saidoshipa2010@yahoo.com  

 طؼٛذ رجت ػشٛجخ:  حظبة انفٛض ثٕك 

  المؤهالث العلميت 

  نيساَس في اآلداب يٍ لسى انجغرافيا وَظى انًعهىياث انجغرافيت ) شعبت
 -بخمذير عاو جيذ جذًا -سكُذريت جايعت اال –انخرائط وانًساحت( كهيت اآلداب 

  )يرفك شهادة(. 6002دور يايى 

 حخصص غرافيا وَظى انًعهىياث انجغرافيت ياجسخير في اآلداب يٍ لسى انج
بكهيت اآلداب جايعت   -بُظاو انساعاث انًعخًذة  " سكاٌ"  انجغرافيا انبشريت

وأٌ انًعذل انخراكًي نخمذير جًيع  )يرفك شهادة(.6002عاو  - االسكُذريت
)يرفك ( -A= 2.222يمرراث انًاجسخير وانخي بهغج عشريٍ يمرًرا )

 اإلفادة(.

 انجغرافيا وَظى انًعهىياث انجغرافيت   دكخىراِ انفهسفت في اآلداب يٍ لسى
بكهيت  –بُظاو انساعاث انًعخًذة "سكاٌ "حخصص انجغرافيا انبشريت  

مع التىصية بطبع الرسالة و 6002عاو  –اآلداب جايعت االسكُذريت 
نًعذل انخراكًي نخمذير وأٌ ا )يرفك شهادة(.  ت األخريالجامعا معوتدوالها 
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)يرفك ( -A= 2.333جًيع يمرراث انذكخىراِ وانخي بهغج سبعت يمرراث )

  اإلفادة(.
  يٍ  6003عاو انذبهىيت انعايت في انخربيت وطرق انخذريس  حاصم عهى

 )يرفك شهادة(.(  -A= 2,300بخمذير عاو يًخاز )كهيت انخربيت جايعت ديُهىر 

 ) التذرج الىظيفي( ىظيفيت الذرجاث ال

 

 

صىرة  طبق  مرفق )

صىرة  طبق األصل  مرفق ).(األصل من القرار 

 .( مرمن األ

 

 

.(صىرة  طبق األصل من القرار  مرفق ) 

 

 .(صىرة  طبق األصل من القرار  مرفق ) 

 لعلميت والقضايا البحثيت    االهتماماث ا
 

  

  

  

 GISRS 
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   االنتاج العلمي 
 

 

 

 

  والشهاداث العلميت وورش العمل الذوراث التذريبيت 

 

ٙ يبدح انتزثٛخ انؼظكزٚخ ثتقذٚز جٛذ ثجٓخ ٔانتٙ تفٛذ ثبنُجبح فشهبدح انترثيخ انعسكريخ  .9

 . 1/1/1002االطكُذرٚخ ثتبرٚخ 

يٍ يزكش انذراطبد انهغٕٚخ ٔانتزجًخ ثكهٛخ اٜداة جبيؼخ مهبراد انهغخ انعرثيخ  .1

 )يزفق شٓبدح(.( 30/0/1008  -19/1/1008االطكُذرٚخ خالل انفتزح )

فٙ انهغخ االَجهٛشٚخ يٍ يزكش انذراطبد انهغٕٚخ ٔانتزجًخ  (TOEFLيفم )انتىاجتيبز   .3

 )يزفق شٓبدح(.1090ثكهٛخ اٜداة جبيؼخ االطكُذرٚخ فٙ أغظطض 

( ICDLاجتيبز دورح انجروبمج انتذريجي نهرخصخ انذونيخ نقيبدح انحبست اآلني ) .0

يكبتت انثقبفخ ٔانؼهٕو انجًبْٛزٚخ قطبع تًُٛخ انًٕارد يٍ ( V: 5.0اإلصذار انخبمس )

 ثبنتؼبٌٔ يغ األكبدًٚٛخ انؼزثٛخ نهؼهٕو ٔانتكُٕنٕجٛب Syllabusانجشزٚخ ٔكٛم شزكخ 

 )يزفق شٓبدح(.1090 طجتًجز 18ثبالطكُذرٚخ فٙ   ٔانُقم انجحز٘ 

يٍ  (V: 4.0اإلصذار انزاثغ ) (ICDLنقيبدح انحبست اآلني ) انرخصخ انذونيخاجتيبز  .5

 )يزفق شٓبدح(.1091يبرص  13انًُطقخ انؼظكزٚخ انشًبنٛخ ثبالطكُذرٚخ فٙ 

يٍ يزكش تًُٛخ قذراد أػضبء ْٛئخ انتذرٚض ٔانقٛبداد  وظم االمتحبوبد وتقىيم انطالة .2

 )يزفق شٓبدح(.1090/فجزاٚز95-93جبيؼخ االطكُذرٚخ خالل انفتزح 

يٍ يزكش تًُٛخ قذراد أػضبء ْٛئخ انتذرٚض معبيير انجىدح في انعمهيخ انتعهيميخ  .0

 )يزفق شٓبدح(.1090/ أثزٚم10-98نفتزح ٔانقٛبداد جبيؼخ االطكُذرٚخ خالل ا

يٍ يزكش تًُٛخ قذراد أػضبء ْٛئخ انتذرٚض ٔانقٛبداد جبيؼخ اإلدارح انجبمعيخ  .8

 )يزفق شٓبدح(.1090/ يب2ٕٚ-0االطكُذرٚخ خالل انفتزح 
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يٍ يزكش تًُٛخ قذراد أػضبء ْٛئخ انتذرٚض ٔانقٛبداد جبيؼخ همي أخالقيبد انجحج انع .9

 )يزفق شٓبدح(.1090/يب90ٕٚ-95االطكُذرٚخ خالل انفتزحيٍ 

يٍ يزكش تًُٛخ قذراد أػضبء ْٛئخ انتذرٚض ٔانقٛبداد جبيؼخ أسبنيت انجحج انعهمي  .90

   )يزفق شٓبدح(.1090يبٕٚ /99-90االطكُذرٚخ خالل انفتزح 

يٍ يزكش تًُٛخ قذراد أػضبء ْٛئخ انتذرٚض ٔانقٛبداد جبيؼخ مهبراد انعرض انفعبل  .99

 )يزفق شٓبدح(.1090/يب15،10،39ٕٚاالطكُذرٚخ خالل انفتزح 

يٍ يزكش تًُٛخ قذراد أػضبء ْٛئخ انتذرٚض يخ انتذريسيخ  معبيير انجىدح في انعمه .91

 )يزفق شٓبدح(.1090/ ُٚبٚز19-10ٔانقٛبداد جبيؼخ ديُٕٓر خالل انفتزح 

يٍ يزكش تًُٛخ قذراد أػضبء ْٛئخ انتذرٚض ٔانقٛبداد جبيؼخ وظم انسبعبد انمعتمذح  .93

 )يزفق شٓبدح(.1090/ فجزاٚز10-99ديُٕٓر خالل انفتزح 

يٍ يزكش تًُٛخ قذراد أػضبء ْٛئخ انتذرٚض ٔانقٛبداد انىشر انذوني نهجحىث انعهميخ  .90

 )يزفق شٓبدح(.1090/ فٛزاٚز15-10خالل انفتزح  جبيؼخ ديُٕٓر

يٍ يزكش تًُٛخ قذراد أػضبء ْٛئخ انتىبفسيخ نتمىيم انجحىث  إعذاد انمشروعبد .95

 )يزفق شٓبدح(.1090/يبرص 1-9خالل انفتزح  انتذرٚض ٔانقٛبداد جبيؼخ ديُٕٓر

يٍ يزكش تًُٛخ قذراد أػضبء ْٛئخ مهبراد االتصبل في أومبط انتعهيم انمختهفخ  .92

 .)يزفق شٓبدح(.1090/ يبرص93-91خالل انفتزح  جبيؼخ ديُٕٓرانتذرٚض ٔانقٛبداد 

يٍ يزكش تًُٛخ قذراد أػضبء ْٛئخ انتذرٚض   Body Language نغخ انجسذ  .90

 )يزفق شٓبدح(.و  99/1095/ 99انخًٛض انًٕافق  ٔانقٛبداد جبيؼخ ديُٕٓر

يٍ يزكش تًُٛخ قذراد أػضبء ْٛئخ انتذرٚض   Persuasion Skills مهبراد االقىبع .98

 )يزفق شٓبدح(. و  91/1095/ 90انخًٛض انًٕافق  ٔانقٛبداد جبيؼخ ديُٕٓر

يٍ يزكش تًُٛخ قذراد   Work Stress Managementإدارح ضغىط انعمم  .99

و  91/1095/ 11ًٛض انًٕافق انخ أػضبء ْٛئخ انتذرٚض ٔانقٛبداد جبيؼخ ديُٕٓر
 )يزفق شٓبدح(.

 العلميت   النذواث والمؤتمراث :  
 

  ٌكهيبد انترثيخ وانتىميخ انجشريخ حضٕر انًؤتًز انؼهًٙ األٔل نكهٛخ انتزثٛخ ثؼُٕا " "

 1093يبٕٚ  92 -95زح انًُؼقذ ثقبػخ انًؤتًزاد ثكهٛخ انتزثٛخ جبيؼخ ديُٕٓر خالل انفت

 . و 

 االتجبهبد انمستقجهيخ نهتقىيم انترثىي " نًؤتًز انؼهًٙ انظُٕ٘ انًؼٌُٕ ثـحضٕر ا

يٍ  جبيؼخ ديُٕٓر خالل انفتزح -كهٛخ انتزثٛخ قبػخ انًؤتًزاد ث" انًقبو ث وجىدح انتعهيم

 )يزفق شٓبدح(. .1090/أغظطض13-15

 انجغرافيب وآفبق انتىميخ في انىطه "  ؼهًٙ انخبيض ػشز انًؼٌُٕ ثـضٕر انًؤتًز انح

جبيؼخ  –" انًقبو ثقظى انجغزافٛب َٔظى انًؼهٕيبد انجغزافٛخ ثكهٛخ اٜداة  انعرثي

 .إفبدح ()يزفق  .1090/ طجتًجز 0-2االطكُذرٚخ خالل انفتزح يٍ 

 انىطه انعرثي ... في  انًؤتًز انظُٕ٘ انذٔنٙ انظبدص ػشز انًؼٌُٕ ثـ حضٕر "

جبيؼخ  –" انًقبو ثقظى انجغزافٛب َٔظى انًؼهٕيبد انجغزافٛخ ثكهٛخ اٜداة مفترق طرق

  )يزفق إفبدح(. و1092/ ٕٚنٕٛ 18-10االطكُذرٚخ خالل انفتزح يٍ 
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 التذريسيت  والمهاراث العمليت    الخبراث

ثقظى انؼهٕو خجزح تذرٚظٛخ نهظبػبد انؼًهٛخ ) انتطجٛقٛخ ( نًؼظى يقزراد انجغزافٛب 

يؼٛذ -االجتًبػٛخ ثكهٛخ انتزثٛخ جبيؼخ ديُٕٓر نًذح  ػشز طُٕاد ) فتزح انٓٛئخ انًؼبَٔخ  

( ٔأْى و  1090/ 91/ 19ٔحتٗ  12/99/1000اػتجبرا يٍ  ٔيذرص يظبػذ ثبنقظى  ثبنكهٛخ

 : ْذِ انًقزراد 

 أٔنٗ ػبو تبرٚخ + أٔنٗ ػبو جغزافٛب ( .   مجبدئ انخرائط ( : 

 ثبَٛخ ػبو جغزافٛب +ثبنثخ أطبطٙ يٕاد اجتًبػٛخ( .  انمسبحخ وانخرائط( : 

 ثبنثخ ػبو جغزافٛب( .  خرائط انتىزيعبد ( : 

 ثبنثخ ػبو جغزافٛب(. وظم انمعهىمبد انجغرافيخ (: 

  راثؼخ ػبو جغزافٛب(.  ئط انطجىغرافيخانخرا( : 

 أٔنٗ ػبو تبرٚخ +أٔنٗ ػبو جغزافٛب + ثبنثخ أطبطٙ يٕاد (.  انجغرافيب انجشريخ( : 

 أٔنٗ ػبو جغزافٛب + ثبَٛخ ػبو تبرٚخ + راثؼخ أطبطٙ يٕاد  انجغرافيب االقتصبديخ( : 

 ثبنثخ ػبو جغزافٛب(. جغرافيخ انعمران( : 

 ثبنثخ ػبو جغزافٛب ( . جغرافيخ انىقم وانتجبرح( : 

  ثبَٛخ ػبو جغزافٛب + ثبَٛخ أطبطٙ يٕاد اجتًبػٛخ(.   جغرافيخ انسكبن( : 

  راثؼخ ػبو جغزافٛب + راثؼخ ػبو ػهى َفض( .  جغرافيخ انىطه انعرثي( : 

 أٔنٗ أطبطٙ جًٛغ انشؼت ػذا انًٕاد االجتًبػٛخ + ثبنثخ ػبو تبرٚخ +  جغرافيخ مصر( :

 ٛب ( . راثؼخ ػبو جغزاف

 راثؼخ ػبو جغزافٛب (.  انتخطيط اإلقهيمي ( : 

 ثبَٛخ ػبو جغزافٛب( .  انجغرافيب انسراعيخ(: 

 راثؼخ ػبو جغزافٛب ( .  انفكر انجغرافي( : 

 راثؼخ ػبو جغزافٛب + راثؼخ ػبو تبرٚخ + راثؼخ أطبطٙ يٕاد(.   انجغرافيب انسيبسيخ( : 

 أٔنٗ ػبو جغزافٛب(.   جغرافيخ انسيبحخ( : 

 أٔنٗ ػبو جغزافٛب( .   مشكالد ثيئيخ( : 
 

 

 انًٓبراد األخزٖ  

  ٙٔفٌُٕ انؼًم انجًبػنغخ انجظذ إجبدح . 

 ٔانتفكٛز انُبقذ.  إجبدح يٓبراد انتذرٚت انًجتكز 

 انُشط .انتؼبَٔٙ ٔجٛبد انتؼهى ٛانتًكٍ يٍ اطتزات 

   فٙ انتذرٚض انتكُٕنٕجٛب اطتخذاو  انتًكٍ يٍ تقُٛبد  . 

 خزٍٚ .اٜيغ انتٕاصم انفؼبل ٔ فٍ االتصبل 

 ٔاإلَجهٛشٚخ . ثبنهغخ انؼزثٛخ انصحٛحخ ثطالقخ  إجبدح انتحذث 

 


