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 .رهام وسيم عبد الحميد عبد العال االسم: -
قسةةم  –ونظةةم المعلومةةات الجغرافيةةة واالستشةةعار عةةن بعةةد الجيومورفولوجيةةامةةدرس  الوظيفةةة: -

  جامعة حلوان. – اآلدابكلية  –الجغرافيا 
 الجيمورفولوجيا )متخصص أخطار طبيعية وتنبؤ بالكوارث(. دقيق:تخصص  -
 .6791أغسطس  5 الميالد:تاريخ  -
  درم. –بريطانيا  الميالد:محل  -
 الجنسية :  مصرية.   :  مسلمة .  الديانة -أنثى  .                           النوع: -
 .6600011 القومي:الرقم  -
 
 
 
 

 عين حلوان. –جامعة حلوان  –كلية اآلداب  –قسم الجغرافيا :  لعملعنوان ا
 شارع السلطان  –مركز شربين  –محافظة الدقهلية  –عربية : جمهورية مصر ال منزلالعنوان 

 عمارة عصر  –حسين المتفرع من شارع الجمهورية 
  06007655790جوال:  –: هاتف

 
 rehamwassim@gmail.comالبريد االلكتروني : 

 
 
 
 
 
دور مةايو سةنة  -جامعةة المنصةورة  – اآلدابيةة كل –مةن قسةم الجغرافيةا  اآلدابليسانس  -6

 . بترتيب األول على الدفعة م6779
 

 Personal Informationبيانات شخصية 

 Contact Informationمعلومات االتصال 

 Degreesالمؤهالت العلمية 

mailto:rehamwassim@gmail.com
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جيد جدا سةنة  بتقديرجامعة طنطا  – اآلدابكلية  –الماجستير من قسم الجغرافيا  تمهيدي -0
6776. 

من قسةم الجغرافيةا والتوصيه بالطبع والتبادل بين الجامعات ممتاز  بتقديرالماجستير درجة  -5
 فةيموضةوع ) هضةبة المقطةم : دراسةة  فيجامعة الزقازيق  – اآلدابمورفولوجيا ( كلية )الجيو 

 . 0007الجيومورفولوجيا التطبيقية( سنة 
 
 فةي  -جامعةة بنهةا  – اآلدابمن قسم الجغرافيا )الجيومورفولوجيا ( كليةة  الدكتورةدرجة   -7

 فةةةيدراسةةةة  –ج العةةةرب المنطقةةةة الممتةةةدة بةةةين بلطةةةيم وبةةةر  فةةةيالرمليةةةة  األشةةةكالموضةةةوع ) 
ت الجغرافية واالستشةعار عةن بعةد (ت بتقةدير التطبيقية باستخدام نظم المعلوما الجيومورفولوجيا

مرتبةةة الشةةرف األولةةى والتوصةةيه بةةالطبع والتبةةادل بةةين الجامعةةاتت وافضةةل رسةةاله دكتةةورا  فةةي 
 .0066/0060جامعة بنها للعام الجامعى 

 
 
 
 
 الطبيعية . التخصص العام : الجغرافيا -أ 

  )متخصص أخطار طبيعية وتنبؤ بالكوارث(.صص الدقيق : علم الجيومورفولوجياالتخ –ب 
 
 
 
 جيد جدا . إتقانهاودرجة  اإلنجليزية: اللغة  األولىاللغة  -6
 
  
 
 .Erdas Imagineدروة استشعار عن بعد  -6
 . .G.I.Sدورة نظم معلومات جغرافية -0
 .  صور الجويةدورة استخدام وتحليل ال -5
 .ICDL الحاسب اآللىة الرخصة الدولية لقيادة دور  -7

 -التخصص : -

 : Languages اللغات  
 

 Skills  الدورات التي تم اجتيازها 
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 AMIDEAST/EGYPT من مركز TOEFL إنجليزيةدورة لغة  -5
 ( (Widows– PowerPoint– Access– Excel– Wordاألليدورات فى الحاسب  -1

 من مركز تدريب علوم الحاسب اآللى جامعة بنها .
اعضةةا  هي ةةة تنميةةة قةةدرات القةةادة) بمركةةز التةةدريس و  تنميةةه قةةدرات اعضةةا  هي ةةةدورات  -9

 جامعة حلوان(. -التدريس
 حضور ورش العمل التى تنظمها وحد  التعليم والجود  في الكليه. -6
 
 
 
مجةال  في 6777المسابقة عام  فيوالتكنولوجيا  العلميالبحث  أكاديميةشهادة تقدير من  -6

 (. نيالسكاالكتابة العلمية عن موضوع )التضخم 
 . 6771/6779جامعة المنصورة عام  اآلدابكلية  فيالطالبة المثالية  -0
 المجموعة الجغرافية العالمية . فيعضو  -5
 المجموعة الجغرافية المصرية . فيعضو  -7
 المجموعة الجيومورفولوجيا العالمية . فيعضو  -5
 .المصريةالمجموعة الجيومورفولوجيا  فيعضو  -1
 متنبأ بالكوارث في منطقة الدويقة ) هضبة المقطم(.أول ك اعتماد -9
        (ت عةةةن بحةةةث  العربيةةةةعلةةةى )مسةةةتور جمهةةةوري مصةةةر  0007جةةةا زة أحسةةةن بحةةةث عةةةام  -6

(ت كةةأول دراسةةة تحمةةل تنبةةأ بأنهيةةارات التطبيقيةةةلوجيةةا و مورفو فةةي الجي دراسةةة)هضةةبة المقطةةم 
 منطقة الدويقة.

عضةةا  هي ةةة التةدريس والمعيةةدين والمدرسةةين عضةو مؤسةةس نقابةة علمةةا  مصةةر ) نقابةة أ -7
 المساعدين في الجامعات الحكومية والمراكز البحثية(.

 المسؤل عن أعمال نقابة علما  مصر في جامعة حلوان. -60
 

60=- 
 

 -عضو المواقع العلمية األتيه:
 نادي نظم المعلومات الجغرافية. -
 شبكة التخطيط العمراني. -

 : Achievements& Experienceالمراكز الشرفية وشهادات التقدير
 

 -عضو المواقع العلمية األتيه:
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 منتدر الموسوعه الجغرافية. -
 

 
 
الزقةةةازيق عةةةام  يومورفولةةةوجى فةةةي كليةةةة االداب جامعةةةةالمشةةةاركة فةةةي تةةةدريس منةةةاه  الج -

0000-0007. 
      المشةةاركه فةةي االشةةراف علةةى الدراسةةه الميدانيةةه الطبيعيةةه والقيةةام بهةةا مةةع طلبةةة الليسةةانس  -
 (.ثقة بالنشاط العلمىجامعة الزقازيقت  –كلية االداب  –قسم الجغرافيا )
العمل في فرع شةركة الفارسةي جةروب السةعوديه  فةي مصةر المختصةه فةي رسةم ه بالمشارك  -

خةةرا ط المملكةةه العربيةةه السةةعوديه ) المصةةريه الستشةةارات الشةةبكات شةةركه مسةةاهمه مصةةريه 
E.N.C. )  بأستخدام برنامAutoCAD  من فضا ياتQuickBird. 

 -  AICلألستشةةارات  البي ةةه فةةي العالميةةة ور ةةيس قسةةم الدراسةةات واألستشةةارات استشةةاري -
 .0006عام  المستشار الدكتور / طلعت مصطفى السراج( ) -شركة سعودية 

في كليةة ) التخصص العام( والجيومورفولوجيا ) التخصص الدقيق( تدريس مناه  الجغرافيا  -
 جامعة حلوان . –االداب 

لواحةات البحريةة اتدريس الجغرافيا الطبيعية و الجيومورفوجيةا واخطارهةا عمليةا فةي مةنخف   -
 .0066ومنخف  الفرافرةت عام 

فةي الفتةر   فةي مدينةة الغردقةه  تدريس الجغرافيا الطبيعيةة و الجيومورفوجيةا واخطارهةا عمليةا -
 .0067الى  0060من 

 .0060في مدينة الفيوم  تدريس الجغرافيا الطبيعية و الجيومورفوجيا واخطارها عمليا -
 .0065في مدينة االسماعيليه  لجيومورفوجيا واخطارها عملياتدريس الجغرافيا الطبيعية و ا -
 
 
 
 

كلية العلوم جامعة  -مؤتمر جيولوجية الزمن الرابع والتنمية بمصرفي المشاركة بالحضور  -

 .0007أبريل عام  9في المنصور  

 -الخبرات العمليه :
 

 المؤتمرات والندوات :  -
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ة المشاركة بالحضور في مؤتمر ) العلوم األجتماعية( الذي أنعقد بالقاهر  تحت رعاية وزار  -

 .0005التخطيط وقسم الجغرافيا في جامعة القاهرة ت والذي أنعقد بالقاهرة عام 

المنعقد فى الجمعية الجغرافية المصرية فى  المشاركة في المؤتمر الجيومورفولوجى الثالث -

)أثر العوامل الجيومورفولوجيه على :م ببحث تحت النشر يحمل عنوان 0001ابريل عام  65

 ي منطقة القاهرة القديمة( .ف  المباني األثرية

في الملتقى الجغرافي المنعقد في الجمعية الجغرافية المصرية عام المشاركة بالحضور  -

0007. 

  0007أبريل  06/00)المشكالت البي ية( المنعقد في جامعة بنها  مؤتمر المشاركة في -

 .(النشاط البشري وسالمة البي ة الطبيعية)ببحث تحت بعنوان :

  0060أبريل  07/50ركة في مؤتمر )المشكالت البي ية( المنعقد في جامعة بنها المشا -

 (.أخطار الكثبان الرمليه ببحث تحت بعنوان :) 

ألقا  ندوة تحةت عنةوان )المشةكالت الطبيعيةة فةي مصةر( فةي فعاليةات معةر  الكتةاب األول  -
 .0060 مصر –لساقية الصاوي في مدينة المنصورة 

في  –جامعة القاهره  -معهد البحوث والدراسات االفريقيه –قسم الجغرافيا  مرالمشاركة في مؤت -
 .4172مايو  71/71الفتره من 

كميااه  -ونظاام المعمومااات الجغرافيااة الاادولي ال ااام   شاار قساام الجغرافيااا المشاااركة فااي مااؤتمر -
 6/1 سااكندرية األالمنعقااد فااي جامعااة ، ) الجغرافيااا وافااام المسااتقب   جامعااه االسااكندريه –االداب 
بحاث تحات بعناوان ت) تقبيقاات نظام المعموماات الجغرافياه واالستشاعارمن ورقاة ب  4172سبتمبر 

  .ديناميكية الكثبان الرممية بعد في دراسة
 –كلية االداب  –قسم الجغرافيا ونظم المعلومات الجغرافية الدولي األول  المشاركة في مؤتمر -

ستدامه في الوطن العربي وأفاق المستقبل (الذي سيتم )اتجاهات التنمية المجامعة حلوان 
بحث تحت بعنوان :) تطبيقات نظم المعلومات الجغرافيه ورقة ب 0065ابريل  09/07عقد  
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تغيرات خط الساحل في المنطقه الممتد  من مدينة الغردقه الى  واالستشعارمن بعد في دراسة
 جمهوريه مصر العربيه(. -جنوب سفاجا

 
 
  
 

 
عالقه الرياح بتطور األشكال الرمليه ت مجلة هي ة األرصاد ة بحث )تم نشرها( : ورق -

 .0009ت عام الجوية 
 
 ورقة بحث )تم نشرها( : النشاط البشري وسالمة البي ة الطبيعية. -
 
فةةي  يومورفولوجيةه علةى المبةاني األثريةةورقةة بحةث )تحةت النشةر( : أثةر العوامةل الج -

 منطقة القاهرة القديمة .
 

 قة بحث )تحت النشر ( : األخطار البي ية في محافظة القاهرة.ور  -
 

دراسة ) استراتيجية مواجهة خطر السيول في المملكة العربية السعودية( قدمت لشركة  -
 .0007بالمملكة العربية السعودية عام  –الفارسي جروب 

 
ورقةةةة بحةةةةث ) تحةةةت النشةةةةر (: التخطةةةةيط البي ةةةي وأهميتةةةةة فةةةي التنميةةةةة األقتصةةةةادية  -

 والعمرانية.
 

فةي عةدد عةام ة المقطم ... دراسة فةي الجيومورفولوجيةة التطبيقيةه ت : هضبورقة بحث -
فةةةي نشةةةرة اللجنةةةة الوطنيةةةة المصةةةرية لبرنةةةام  األنسةةةان والمحةةةيط الحيةةةوي ) ت  0060
 ماب(.

 
 دراسة جيومورفولوجية.ورقة بحث ) تحت النشر ( : حركة المواد على المنحدات ..  -

 

  -األنتاج العلمى: -
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أستخدام الصور الفضا ية فةي دراسةة مورفولوجيةة تطةور لنشر ( : ورقة بحث ) تحت ا -
 السواحل .

 
 ورقة بحث ) تحت النشر ( : أخطار الكثبان الرملية. -

 
 
 
عةام  المشاركة في تنفيذ الدراسةة البي يةة لمحطةة تحليةة مةا  الشةرب فةي منطقةة البحةر األحمر  -

0006. 
أراضي الظهير  منفدان  000.000تصالح سألالمشاركة في تنفيذ الدراسة البي ية لمشروع  -

 .0006عام   الصحراوي لمحافظة المنيا
 .0006عام مصنع أعادة تدوير المخلفات الزراعية المشاركة في تنفيذ الدراسة البي ية  -
 .0007المشاركة في تنفيذ مشروع منتجع سياحى في منطقة دهب جنوب سينا  عام  -
بوضع خطة لمواجهة المشكلة في المملكه  0007المشاركة في حل مشكلة سيول جد  عام  -

 من شركة الفارسي جروب. تكريمي العربية السعوديةت بتكليف
 المشاركه في رسم خرا ط مدينة الريا . -
 المشاركه في رسم خرا ط مدينة القصيم. -
 المشاركه في رسم خرا ط مدينة حا ل. -
 رسم خرا ط مدينة األحثا . المشاركه في -
 المشاركه في رسم خرا ط مدينة الخرج. -
 الباحه.المشاركه في رسم خرا ط مدينة  -
 عرعر.المشاركه في رسم خرا ط مدينة  -
 الحزم .في رسم خرا ط مدينة  المشاركة -
 المشاركة في رسم خرا ط مدينة مكة. -
 المشاركة في رسم خرا ط مدينة المدينة المنورة. -
 المشاركة في رسم خرا ط مدينة جدة. -
 المشاركة في رسم خرا ط مدينة الطا ف. -
 المشاركة في رسم خرا ط مدينة عنيزة. -
 تبوك.  المشاركة في رسم خرا ط مدينة -

 -لتى تم المشاركه فيها :المشاريع ا
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 المشاركة في رسم خرا ط مدينة بريدة. -
 المشاركة في رسم خرا ط مدينة ينبع. -
 .نجرانالمشاركة في رسم خرا ط مدينة  -
 المشاركة في رسم خرا ط مدينة الدوامي. -
جمهوريةةة مصةةر  -مشةةروع بحثةةي )االخطةةار الجيوبي يةةه الثةةار محافظةةه المنيةةاالمشةةاركة فةةي  -

 .0065عام  –جامعة حلوان  –العربيه( كليه االداب 
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الجغرافيا  اآلداب 4177
ونظم 

المعمومات 
 الجغرافية

 

نظم المعمومات   .5
 الجغرافيا

الجغرافيا  اآلداب 4177
ونظم 

عمومات الم
 الجغرافية

 

الجغرافيا  اآلداب 4177 الدراسة الميدانية  .1
ونظم 

المعمومات 
 الجغرافية

 

 الجغرافيا  اآلداب 4177 حاسب آلي  .9

 -المقررات الدراسية التي تم المشاركة في تدريسها :
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ونظم 
المعمومات 
 الجغرافية

حاسب الي   .6
 ونظم معمومات

  لغة فرنسية اآلداب 4177

حاسب آلي   .7
 ووثائم متعددة

  اجتماع اآلداب 4177

مد   حاسب   .60
 آلي

  اجتماع اآلداب 4177

  لغة إنجميزية اآلداب 4177 حاسب الي  .66
 َالي حاسب  .60

 ونظم معمومات
  لغة إنجميزية اآلداب 4177

جغرافية الوقن   .65
 العربي

الدراسات  التربية 4174
 االجتما ية

 

جغرافية افريقيا   .67
 وحوض الني 

الدراسات  التربية 4174
 االجتما ية

 

الجغرافيا   .65
 االقتصادية

الدراسات  تربيةال 4174
 االجتما ية

 

  تاريخ التربية 4174 جغرافية مصر  .61
قرم التحمي    .69

 اإلحصائي
الجغرافيا  اآلداب 4174

ونظم 
المعمومات 
 الجغرافية

 

الجغرافيا  اآلداب 4174 الحاسب اآللي  .66
ونظم 

المعمومات 
 الجغرافية

 

الجغرافيا  اآلداب 4174 الدراسة الميدانية  .67
ونظم 
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المعمومات 
 غرافيةالج

جغرافية مصر   .00
 القبيعية

الجغرافيا  اآلداب 4174
ونظم 

المعمومات 
 الجغرافية

 

الدراسات  التربية 4174 جغرافية اوراسيا  .06
 االجتما ية

 

الجغرافيا  اآلداب 4174 الدراسة الميدانية  .00
ونظم 

المعمومات 
 الجغرافية

 

الجغرافيا   .05
 السياسية

  التاريخ اآلداب 4174

  التاريخ اآلداب 4174 جغرافية مصر  .07
حاسب الي   .05

 ونظم معمومات
  لغة فرنسية اآلداب 4174

 ال رائق  .01
 القبوغرافية

  الجغرافيا التربية 4174

جغرافية الوقن   .09
 العربي

الدراسات  التربية 4174
 االجتما ية

 
 

الدراسات  التربية 4174 جغرافية افريقيا  .06
 االجتما ية

 

  ه الفرنسيةالمغ األداب 4174 نظم المعمومات  .07
  الجغرافيا  االداب  4174 الدراسة الميدانية  .50
  الجغرافيا  االداب  4174 الدراسة الميدانية  .56
  التاريخ االداب 0060 حاسب اَلي  .50
الفرقه األولى  األداب 0065 الدراسة الميدانية  .55

 الجغرافيا -
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الفرقه الثالثه  األداب 0065 الدراسة الميدانية  .57
 الجغرافيا -

 

الفرقه الرابعه  األداب 0065 الدراسة الميدانية  .55
 الجغرافيا -

 

  االجتماع  األداب 0065 الحزم السكانية  .51
  تاريخ األداب 0067 حاسب الى  .59
  الجغرافيا األداب 0067 المياه العذبه  .56
  الجغرافيا األداب 0067 األراضي الجافة  .57
البحار   .70

 والمحيقات
  الجغرافيا األداب 0067

الفرقة الرابعه  األداب 0067 سة الميدانيةالدرا  .76
 الجغرافيا -

 

  تاريخ      األداب 0067 حاسب الى  .70
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