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السيـــرة  -

 -الذاتيـــــــــــة 

 عرفانالسيد سيد عبد اخلالق :  الســـــــــــــــــــم ا

 م 2691يناير  1:   تاريـــخ امليــــالد

 استاذ اجلغرافيا املساعد:   الوظيفة احلـاليــة

 اجلغرافيــــا :   التخصص العــــام

 اجلغرافيا واخلرائط:  التخصص الدقيـق

 جامعة حلوان –كلية اآلداب  –قسم اجلغرافيا:   لعمــــــلعنــوان ا

 مجهورية مصر العربية -املعادى  -الشطر الرابع 523شارع  7:  عنــوان السكـــــن 

  مسلـم : الديانــــــــــــــــــة   

 متزوج:  احلالة االجتماعية

منــزل :   2565953953/551  52119332323/551تلـيـفـــــــــــــــون حممـول : 

2220222025/551  

Sayederfan2050@yahoo.com  : E-mail  

 التحصيل العلمـــي

 دكتوراه يف اجلغرافيـاالتارخيية،جامعة حلوان:  2220       

 موضوع رسالة الدكتوراه:

 املنوفية يف العصر العربى، دراسة فى اجلغرافيا التارخيية

 غرافيـــا التارخييه ، جامعة القاهرةدرجة املاجستري فى اجل:  6991       
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 موضوع البحث: 

 دلتا وادى حوف كمركز استقرار فى عصور ما قبل التاريخ

 –كلية اآلداب  –قسم اجلغرافيا  –سنة متهيدية للماجستري يف اجلغرافيا  : 6996 – 6992

 جامعة القاهرة

كلية  –قسم اجلغرافيا  -شعبة املساحة و اخلرائط  –ليسانس يف اجلغرافيا  : 6991 – 6992

 .جامعة القاهرة –اآلداب 

 خبــرات وظيفية

        

 جامعة حلوان –كلية اآلداب  -:  أستاذ اجلغرافيا املساعد وحتى اليوم 2266من 

 جامعة حلوان –كلية اآلداب  –:   مدرس بقسم اجلغرافيا  2266حتى  2220

 ليبيا -اكتوبر  7جامعة  –أستاذ اجلغرافيا املساعد    :2220 –2221

 جامعة حلوان –كلية اآلداب  –مدرس بقسم اجلغرافيا :  2221 – 2220

 جامعة حلوان –كلية اآلداب  –مدرس اجلغرافيا املساعد :   2220 – 6990

 جامعة القاهرة –كلية اآلداب  –بقسم اجلغرافيا  -خربة :   6990 – 6992

 :أنشـطة ودراسات علميـــــة وثقافيـــــة 
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  باجمللس األعلي للجامعات املصرية لتقييم الكليات النظرية ، للقياس والتقويم الطالبي .خبري 

  .املنسق العام لشئون الوافدين لطالب الليسانس والدراسات العليا بكلية االداب 

      خبريالدراسات السكانية واالجتماعية باهليئة العامة للتخطـيط العمرانـي، ورارة اكسـكان واجملتمعـات

 نية، القاهرةالعمرا

 خبري الدراسات السكانية واالجتماعية مبركز التنمية والتكنولوجيا، جامعة حلوان 

 عضو اجلمعية اجلغرافية املصرية 

 5عضو اجلمعية اجلغرافية الليبية 

 على جائزة احسن رسالة علمية )دكتوراة( فى العلوم االجتماعية على مستوى جامعـة حلـوان    حاصل– 

 1553عام 

 اىل  1555جامعة حلوان عن أعوام مـن   –مي واملنسق العام لألنشطة الطالبية بكلية اآلداب املشرف العل

1522 

 5مستشار جلنة االسر بكلية االداب جامعة حلوان الكثر من عشر سنوات متتالية 

 .منسق عام االنشطة بالكلية 

       العـري،،  16/7/1556الـي   19/7/1556قائد وفد جامعة حلـوان، دورة ععـداد القـادة املنعقـدة مـن ،

 حمافظة مشال سيناء.

      رئيس وفد كلية االداب جامعة حلوان فى امللتق األول لكليات االداب فى مصـر اامعـة الزقـاريق عـام

 وملدة أسبوع. 1556

        رئيس وفد كلية االداب جامعة حلوان فى امللتق الثانى لكليـات االداب فـى مصـر اامعـة ال يـوم عـام

الستاذ الدكتور نائب رئيس اجلامعة بال يوم على املنصـة للمشـاركة فـى    وملدة أسبوع وقد قدمه ا 1525

 توريع اجلوائز والكئوس والتى كان جلامعة حلوان النصيب االكرب فى حصدها.

 مشارك يف املؤمتر األول لكلية أالثار جامعة ال يوم 

 الثانى لكلية أالثار جامعة ال يوم مشارك يف املؤمتر 
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  الوســـــــــائط املتعـــــــــددة يف العـــــــــرو  التقد يـــــــــة دورة تدريبيـــــــــة يف اســـــــــتخدام

(،  مشروع تطوير استخدام تقنيـات التعلـيم اامعـة حلـوان،     POWERPOINTواحملاضرات)

 1553القاهرة، 

     (دورة تدريبية يف استخدام اجلـداول االلكوونيـة يف عدارة املقـررات الدراسـيةEXCEL  مشـروع ، ،)

 1553لقاهرة، تطوير استخدام تقنيات التعليم اامعة حلوان، ا

 ( دورة تدريبيــة يف اســتخدام شــبكة املعلومــات الدوليــةINTERNET مشــروع تطــوير اســتخدام ،)

 1553تقنيات التعليم اامعة حلوان، القاهرة، 

   ( (دورة تدريبية يف استخدام برنامج معاجلـة النصـوWORD     مشـروع تطـوير اسـتخدام تقنيـات ،)

 1553التعليم اامعة حلوان، القاهرة، 

  تدريبية يف نظم املعلومات اجلغرافية واالستشعار عن بعـد، اهليئـة القوميـة لالستشـعار عـن بعـد،       دورة

 1556القاهرة، 

  ،دورة تدريبية يف م هوم اكرشاد األكاد ى ودور املرشد األكاد ى، مركز ضمان اجلودة، جامعة حلوان 

 ،جامعة حلوان.  دورة تدريبية يف م اهيم أساسية فى التقويم ، مركز ضمان اجلودة 

  1525دورة تدريبية يف عسواتيجية التعليم والتعلم، مركز ضمان اجلودة، جامعة حلوان، ديسمرب . 

    دورة تدريبية يف عدارة املشروعات البحثية، مركز ضمان اجلودة بالتعاون مع مركز تنمية قـدرات أعضـاء

 .  1522هيئة التدريس، جامعة حلوان، يناير 

  لقري حمافظة املنوفية، املخطط االسواتيجي، اهليئـة العامـة للتخطـيط العمرانـي،     الدراسات السكانية

 .1553ورارة اكسكان واجملتمعات العمرانية ، 

  ،الدراسات السكانية لقري حمافظة ك ر الشيخ، املخطط االسواتيجي، اهليئة العامة للتخطيط العمراني

 . 1559ورارة اكسكان واجملتمعات العمرانية ، 

  مدينــة مغا،ــة، الدراســات الســكانية واخلــدمات االجتماعيــة، املخطــط االســواتيجي، اهليئــة العامــة

 .1559للتخطيط العمراني، ورارة اكسكان واجملتمعات العمرانية ، 

     ،الدراسات السكانية لقري حمافظة الشرقية، املخطط االسواتيجي، اهليئة العامـة للتخطـيط العمرانـي

 1557تمعات العمرانية ، ورارة اكسكان واجمل



 5 

       ،الدراسات السكانية لقري حمافظة أسوان، املخطط االسـواتيجي، اهليئـة العامـة للتخطـيط العمرانـي

 1557ورارة اكسكان واجملتمعات العمرانية ، 

      مدينة برج العرب، الدراسات السكانية واخلدمات االجتماعية، املخطـط االسـواتيجي، اهليئـة العامـة

 .1557مراني، ورارة اكسكان واجملتمعات العمرانية ، للتخطيط الع

       مدينة احملمودية، الدراسات السكانية واخلدمات االجتماعيـة، املخطـط االسـواتيجي، اهليئـة العامـة

 . 1552للتخطيط العمراني، ورارة اكسكان واجملتمعات العمرانية ، 

 ية، املخطط االسواتيجي، اهليئة العامـة  مدينة القنطرة ،رب، الدراسات السكانية واخلدمات االجتماع

 .1552للتخطيط العمراني، ورارة اكسكان واجملتمعات العمرانية ، 

          مدينة الكردى، الدراسـات السـكانية واخلـدمات االجتماعيـة، املخطـط االسـواتيجي، اهليئـة العامـة

 . 1556للتخطيط العمراني، ورارة اكسكان واجملتمعات العمرانية ، 

  مايو، الدراسات السـكانية واخلـدمات االجتماعيـة، املخطـط االسـواتيجي، اهليئـة العامـة         23مدينة

 1525للتخطيط العمراني، ورارة اكسكان واجملتمعات العمرانية ، 

       مدينة حاليب وشالتني، الدراسات السكانية واخلـدمات االجتماعيـة، املخطـط االسـواتيجي، اهليئـة

  1525ة اكسكان واجملتمعات العمرانية ، العامة للتخطيط العمراني، ورار

  مدينة املرج، الدراسات السكانية واخلدمات االجتماعية، املخطط االسواتيجي، اهليئة العامة للتخطيط

 . 1522العمراني، ورارة اكسكان واجملتمعات العمرانية ، 

   اتيجي، اهليئـة العامـة   مدينة مرسي علم ، الدراسات السكانية واخلدمات االجتماعية، املخطـط االسـو

 . 1522للتخطيط العمراني، ورارة اكسكان واجملتمعات العمرانية ، 

           مدينة مسسـطا، الدراسـات السـكانية واخلـدمات االجتماعيـة، املخطـط االسـواتيجي، اهليئـة العامـة

 .1521للتخطيط العمراني، ورارة اكسكان واجملتمعات العمرانية ، 

 ي حمافظة الدقهليـة ، املخطـط االسـواتيجي، اهليئـة العامـة للتخطـيط       الدراسات السكانية لعزب وقر

 .1525العمراني، ورارة اكسكان واجملتمعات العمرانية ، 

  ،1525مدينة عنيزة باململكة العربية السعودية ، الدراسات البيئية، جاري اكعداد 
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    االسـواتيجي، جـاري اكعـداد،    مدينة الرس باململكة العربية السعودية ، الدراسات البيئيـة، املخطـط

1525 

     ،مدينة البدائع باململكة العربية السعودية ، الدراسات البيئية، املخطط االسـواتيجي، جـاري اكعـداد

1525 

      ،مدينة املذنب باململكة العربية السعودية ، الدراسات البيئية، املخطـط االسـواتيجي، جـاري اكعـداد

1525 

 عربية السعودية ، الدراسات البيئية، املخطط االسواتيجي، جاري اكعـداد،  مدينة النبهانية باململكة ال

1525 

       ،مدينة ضرية باململكة العربية السعودية ، الدراسات البيئيـة، املخطـط االسـواتيجي، جـاري اكعـداد

1525 

      داد، مدينة دخنة باململكة العربية السعودية ، الدراسات البيئيـة، املخطـط االسـواتيجي، جـاري اكعـ

1525 

          مدينة عقلة الصقور باململكـة العربيـة السـعودية ، الدراسـات البيئيـة، املخطـط االسـواتيجي، جـاري

 1525اكعداد، 

      الدراسات السكانية لتحديث قري مركز الزقاريق مبحافظة الشـرقية، املخطـط االسـواتيجي، حمافظـة

 1525الشرقية، جاري اكعداد، 

 مركز أوالد صقر مبحافظة الشرقية، املخطط االسـواتيجي، حمافظـة    الدراسات السكانية لتحديث قري

 1525الشرقية، جاري اكعداد، 

      الدراسات السكانية لتحديث قري مركز ك ر صقر مبحافظة الشـرقية، املخطـط االسـواتيجي، حمافظـة

 1525الشرقية، جاري اكعداد، 

 خطط االسواتيجي، حمافظة قنا، جـاري  الدراسات السكانية لتحديث قري مركز قنا مبحافظة قنا ، امل

 1525اكعداد، 

   الدراسات السكانية لتحديث قري مركزاسنا مبحافظة قنا، املخطط االسواتيجي، حمافظة قنا، جـاري

 .1521اكعداد، 
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   ،الدراسات السكانية ملدينة رأس الرب مبحافظة دمياط، مشروع اهليبتات، حمافظة قنا، جاري اكعـداد

1529. 

 ت السكانية ملدينة السرو مبحافظة دمياط، مشروع اهليبتـات، حمافظـة قنـا، جـاري اكعـداد،      الدراسا

1529. 

  ، 1529الدراسات السكانية واخلدمات ملدينة القنايات مبحافظة الشرقية، املخطط االسواتيجي. 

 1529،  الدراسات السكانية واالجتماعية ملدينة موط مبحافظة الوادى اجلديد، املخطط االسواتيجي. 

  ، 1529الدراسات السكانية واخلدمات ملدينة القصاصني مبحافظة االمساعيلية، املخطط االسواتيجي. 

          الدراسات السكانية ملدينة سيدى برانـى مبحافظـة مطـروا، املخطـط االسـواتيجي، متعاقـد مـع هيئـة

 .1523التخطيط العمرانى بالقاهرة، أقليم االسكندرية، 

 1529ماعية واخلدمات مبدينة شرق بور سعيد اجلديدة أعتبارا من خبري الدراسات االجت . 

 معلوماتيـــــــــــة 

 Auto CAD, Microsoft Word, Microsoft Excel, GIS, Internet 
 
 


