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 كمية اآلداب

 م 7102ذاتيـة الســيرة ال     
 
 

 أواًل: بيانات شخصية:
 

 : أ.د. فاطمة دمحم أحمد عبد الصمد اإلسم
 م1/9/2990تاريخ الميالد:  
 محافظة الفيوم محل الميالد:  

 الحالة االجتماعية: متزوجة
 جامعة حموان  ،كمية اآلداب ،قسم الجغرافيابأستاذ الوظيفة الحالية: 

 ووكيمة كمية اآلداب لشؤن خدمة المجتمع وتنمية البيئة               
 التخصص العام: الجغرافيا البشرية

 والخرائطالتخصص الدقيق: جغرافية الخدمات 
 االىتمامات العممية: التنمية السياحية، التخطيط العمراني، الخرائط

 

 ثانيًا: المؤىالت العممية: 
 اآلداب من قسم الجغرافيا " شعبة الخرائط " ليسانس في *

 ، جامعة القاىرة.م2991 مايو
 تقدير ممتاز()، جامعة القاىرة.م2992ي اآلداب من قسم الجغرافيا * ماجستير ف

     )مرتبة الشرف األولى(  م، جامعة القاىرة.2999* دكتوراه في اآلداب من قسم الجغرافيا 
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 ثالثًا: التدرج الوظيفي:
 

 م.9/9/2999جامعة حموان من  ،مدرس مساعد بقسم الجغرافيا، كمية اآلداب *
 م.19/22/2999جامعة حموان من  ،مدرس بقسم الجغرافيا، كمية اآلداب *
 م.19/9/1009جامعة حموان من  ،استاذ مساعد بقسم الجغرافيا، كمية اآلداب *

 م حتى تاريخو.19/21/1022جامعة حموان من  ،* أستاذ بقسم الجغرافيا، كمية اآلداب
لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة كمية اآلداب، جامعة حموان من وكيل كمية اآلداب * 
 م حتى تاريخو.10/9/1029

 
 

 قائمة بمجمل اإلنتاج العممي
 

 أواًل: رسالة الماجستير في الجغرافيا.
أنماط العمران في قمة دلتا النيـل إلـى الجنـوب مـن شـبين الكـوم، قسـم الجغرافيـا، كميـة اآلداب، جامعـة      

 م. ) بتقدير ممتاز(2992القاىرة، 
 

 ثانيًا: رسالة الدكتوراة في الجغرافيا: 
القــاىرة،  الخــدمات التعميميــة فــي محافظــة القــاىرة " دراســة جغرافيــة"، قســم الجغرافيــا، كميــة اآلداب، جامعــة

 م. ) بمرتبة الشرف األولى(.2999
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 ثالثًا : بحوث منشورة: 
الخــدمات الترويحيــة فــي مدينــة الجيــزة " دراســة فــي الجغرافيــا التطبيقيــة"، مجمــة كميــة اآلداب ، جامعــة  . 2

 م.1002حموان، العدد الخامس عشر والسادس عشر، 
األبعاد الجغرافية لمسياحة العالجيـة فـي مصـر، الجمعيـة الجغرافيـة المصـرية، سمسـمة بحـوث جغرافيـة،  . 1

 م.1009العدد الخامس عشر 
ميـاه الشـرب فـي مدينـة الجيـزة " دراسـة فـي جغرافيـة الخـدمات"، الجمعيـة الجغرافيـة المصـرية، سمســمة  . 3

 م.1007بحوث جغرافية، العدد التاسع عشر 
التعميم الثانوي الفني في مصر " دراسة في جغرافية الخدمات"، مجمة البحوث والدراسات اإلفريقية ـ نشرة  ـ2

 م.1009ـ  99خاصة محكمة ـ العدد 
المقومات الجغرافية لمسـياحة الدينيـة فـي محافظـة القـاىرة، مجمـة البحـوث والدراسـات اإلفريقيـة ـ نشـرة  . 2

 م.1009ـ  97خاصة محكمة ـ العدد 
العـدد  الجمعية الجغرافية المصرية، سمسمة بحـوث جغرافيـة،الضوابط البيئية لمسياحة بمحافظة الفيوم،  . 9

 م.1021الثاني والخمسون، 
تحميــل جغرافــي لمتعمــيم األساســي بقــري مركــز أطفــيز "محافظــة الجيــزة"، الجمعيــة الجغرافيــة المصــرية،  .7

 م.1023العدد الثاني والستون،  سمسمة بحوث جغرافية،
ــات الفضــائية"،  . 9 ــوان "مستخمصــة مــن المرئي ــي حم ــة المصــرية، اســتخدامات األرض ف ــة الجغرافي الجمعي

 م.1023لسبعون، العدد ا سمسمة بحوث جغرافية،
الجمعيــة الجغرافيــة المصــرية، المخمفــات الصــمبة فــي مدينــة الجيــزة " دراســة فــي جغرافيــة الخــدمات"،  . 9

 م.1022سمسمة بحوث جغرافية، العدد السادس والسبعون، 
التحميل المكاني والوظيفي لخدمات التعميم االبتدائي الحكومي في مدينة الجيزة "باستخدام نظم  .20

جامعة عين المعمومات الجغرافية"، مركز بحوث الشرق األوسط، سمسمة مركز بحوث الشرق األوسط، 
 م.1022العدد الثاني شمس، 

لشـارع جامعـة الـدول العر"يـة"، مركـز بحـوث . منطقة األعمال المركزية بمدينة الجيـزة "دراسـة تطبيقيـة  22
 م.1029الشرق األوسط، مجمة بحوث الشرق األوسط، جامعة عين شمس، العدد الثامن والثالثون،
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 تقرير بمجمل األنشطة العلمية والثق افية والتطبيقية       كمية اآلداب

 / ف اطمة دمحم أحمد عبد الصمدأ.د             
 األستاذ بقسم الجغرافيا ونظم المعلومات الجغرافية                

 كلية اآلداب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئةووكيلة                 
 

 أواًل : التدريس الجامعي: 
 التالية:  الموادم حتى اآلن في 2999ـ القيام بتدريس العديد من المقررات منذ عام 

 

 مبادئ علم الخرائظ والمساحتـ  11 جغرافيت الخذماث. 1

 ومشروع التخرجالطرق الفىيت ـ  11 جغرافيت المذن                  . 2

 ـ قراءة وتحليل الصور الجويت واالستشعار عه بعذ      21 . جغرافيت الترويح والسياحت 3

   تحليل الخرائظ الكىتوريت والجيمورفولوجيتـ 13 جغرافيت الوطه العربي             ـ 4

 . الجغرافيت العمليت21 الجغرافيت العامت                    . 5

 . الخرائظ الطبيعيت21 لوماث الجغرافيت. وظم المع6

 . مبادئ االستشعار عه بعذ26 . خرائظ الطقس والمىاخ7

 . قاعت بحث ) الذراساث العليا( 27 . تحليل الصور الفضائيت8

 . مىاهج البحث ) الذراساث العليا( 28 خرائظ التوزيعاث              ـ  9
 

 :مت بالتدريس بياالكميات التي قا
 جامعة حموان. –كمية اآلداب * 

 .جامعة حموان ـــــ* كمية التر"ية 
 جامعة حموان.   –كمية السياحة والفنادق * 
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 اإلشراف عمى الرسائل العممية:: ثانياً 

إيرينى ابراىيم مسيحة زرق هلل، أنماط العمران فى مركز الخانكة، دراسة جغرافية  بإستخدام نظم  . 2
 م.1021المعمومات الجغرافية واإلستشعار عن بعد، رسالة ماجستير، 

 

باستخدام نظم المعمومات  ،، التحميل المكاني لخدمات التعميم قبل الجامعي في مدينة الجيزةعمرو سالم. 1
 م.1022، رسالة ماجستيرية واالستشعار عن بعد، الجغراف

 

 :رسائل عممية ٌأجيزت
 ، قسم الجغرافيا، . دمحم عبد السالم، جغرافية الخدمات الصحية في محافظة الشرقية، رسالة ماجستير 2

 م. 1002كمية اآلداب، جامعة حموان، عام 
استخدام نظم المعمومات الجغرافية في دراسة الزحف العمراني الحضري عمى . إسالم دمحم رمضان، 1

قسم الجغرافيا،  كمية ، رسالة ماجستير، م حتى االن 1000األراضي الزراعية جنوب القاىرة منذ سنة 
 م.1027 ينايراآلداب، جامعة حموان، 

  دراسة في جغرافية" ية أوغنداحمدي حنفي يونس دمحم إمكانات ومعوقات التنمية السياحية في جميور ـ 3
 م.1027رسالة دكتوراه، معيد البحوث والدراسات اإلفريقية، "، السياحة

إيمان حسين سعيد دمحم، التقويم التنموي لمدينتى العاشر من رمضان والسادات، دراسة جغرافية .  2
 م. 1021بإستخدام نظم المعمومات الجغرافية واإلستشعار عن بعد، رسالة ماجستير، 

 

 : الدورات التدريبية:ثالثاً 
 

شيادة من الييئة القومية لالستشعار عن بعـد وعمـوم الفضـاال، الجتيـاز الـدورة التدريبيـة " مقدمـة فـي  . 2
 م.1001، عام  ArcViewنظم المعمومات الجغرافية، وحزمة برامج 

شيادة من الييئة القومية لالستشعار عن بعد وعموم الفضاال، الجتياز الدورة التدريبية نظم المعمومات  . 1
 م.1009، عام ,G.I.S,9.3  Arcالجغرافية المتقدمة، وحزمة برامج 
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ــة الميندســين المصــرية  3 ــة العامــة لمتخــيط العمرانــي( جمعي . شــيادة مــن وزارة اإلســكان والمرافــق )الييئ
األرض  )الجمعيـــة المصـــرية لمتخطـــيط العمرانـــي( الجتيـــاز الـــدورة التدريبيـــة " التخطـــيط التفصـــيمي وتقســـيم

 م.1002الفضاال" عام 
. شيادة من جامعـة حمـوان الجتيـاز عـدة دورات تدريبيـة ضـمن مشـروع تطـوير اسـتخدام تقنيـات التعمـيم  2

 م وىي :1002بجامعة حموان، 
 

 أ ـ دورة استخدام الوسائط المتعددة في إعداد العروض التقدمية والمحاضرات.
 إدارة المقررات الدراسية.ب ـ دورة استخدام الجداول اإللكترونية في 

 ج ـ دورة استخدام متصفز اإلنترنت والبريد اإللكتروني ومجموعات النقاش وقوائم البريد.
د ـ دورة تطوير صفحات اإلنترنت واستخدام شبكة اإلنترنت لموصول إلى المعمومات المتقدمـة عـن المنـاىج 

 األكاديمية.  
 م.1002، مايو جامعة حموان، دورة ميارات العرض الفعال . 2
 م.1009جامعة حموان، فبراير  ،دورة تصميم المقرر الجامعي . 9
 م. 1009جامعة حموان، مارس  ،دورة االتجاىات الحديثة في التدريس . 7
 م.1009جامعة حموان، مايو  ،دورة اتخاذ القرار وحل المشكالت.  9
 م.1007 جامعة حموان، يونيو ،دورة اقتصاديات وتسوق وتمويل البحوث . 9

 م. 1007جامعة حموان، يوليو  ،دورة توكيد الجودة واالعتماد . 20
. شـــيادة مـــن الييئـــة القوميـــة لالستشـــعار عـــن بعـــد وعمـــوم الفضـــاال، الجتيـــاز الـــدورة التدريبيـــة نظـــم 22

 م.1009، عام ,G.I.S,9.3  Arcالمعمومات الجغرافية المتقدمة، وحزمة برامج 
 م.29/20/1020 والمستمرالتقييم الذاتي دورة  .21
 م.17/20/1020دورة إدارة األزمات والكوارث  .23
 م.30/21/1020-19دورة مشروع ببنك األسئمة . 22
 م. 1022دورة إعداد القادة بجامعة حموان  .22
 1022/ 7/ 19-19 ميارات االتصال في أنماط التعميم المختمفةدورة ـ 29
 م.1022التخطيط االستراتيجي، أغسطس دورة ـ 27
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 م.1022ـ دورة النشر العممي، أغسطس 29
 م.1022ـ دورة إدارة الفريق البحثي، أغسطس 29
  م.1022ـ دورة تنظيم المؤتمرات العممية، أغسطس 10
  م.1022دورة سموكيات المينة، جامعة حموان، سبتمبر . 12

، ديسمبر SPSS)تحميل البيانات الكمية والكيفية في العموم اإلجتماعية باستخدام برنامج )ـ دورة 11
       م. 1029

                                                                 
 : المؤتمرات والندوات:رايعاً 

 

 م.1000نوفمبر  13 - 10الممتقى الثاني لمجغرافيين العرب، الجمعية الجغرافية المصرية، في الفترة  . 2
 م. 1003ندوة األمن الغذائي اإلفريقي، معيد البحوث والدراسات اإلفريقية، جامعة القاىرة،  . 1
 م.1002إبريل  10ندوة البيئة الحضرية في مصر، قسم الجغرافيا، آداب القاىرة ،  . 3
م، 1007مارس  19 - 12المؤتمر الدولي لمطاقة في إفريقيا " اإلمكانات والمشكالت" في الفترة من  . 2

 م.1007معيد البحوث والدراسات اإلفريقية، جامعة القاىرة، 
م، معيد البحوث والدراسات 1007مايو  13 -11المؤتمر الدولي لمصحة في إفريقيا في الفترة من  . 2

 م.1007اإلفريقية، جامعة القاىرة، 
ضارات" حقوق اإلنسان بين النظرية المؤتمر الثقافي المصري الروسي الدولي السادس "الحوار بين الح .9

 م جامعة حموان.1009إبريل  12-13والتطبيق، في الفترة من 
المؤتمر العممي الدولي الثالث " السياحة البينية االندماجية" األقاليم والتنمية في حوض البحر األبيض  . 7

 م.1009أكتو"ر، جامعة حموان،  19 - 12المتوسط في الفترة من 
 م.1009مارس  12احات المصرية " المشكالت والتنمية" كمية اآلداب، جامعة القاىرة، ندوة الو  . 9
  .1021كمية اآلداب، جامعة حموان، ندوة المواجية والمصالحة بين اإلنسان و"يئتو،  . 9

ي ــــــــــــ، فة حموانــــجامع ،ور الممتقى التوظيفي الحادي عشر لتشغيل خريجي كمية اآلدابـــــحض .20
  م.1023مارس  19-17 الفترة من
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، بالتعاون مع المركز القومي لمترجمة بوزارة الثقافة، كمية "نادرمشاركة في مورد "ندوة نير النيل  .22
 م.20/21/1021اآلداب جامعة حموان، 

 م.7/3/1023جامعة حموان،  ب،دقة إنتاج الخرائط اآللية، كمية اآلدا .21
 م. 12/3/1023 ،، كمية اآلداب، جامعة حموانالترجمتإشكالية  .23
التحديات  .القومي تحت عنوان "قضايا السكان والتنمية.المؤتمر السنوي لمعيد التخطيط . 22

 م.1023، لمعيد التخطيط القومي م،.1023ديسمبر  29إلى  27المستقبمية"، وذلك في الفترة من 
بكمية  ،المركز القومي لمترجمة ،ندوة لمناقشة الترجمة العر"ية لكتاب "مصادر الطاقة غير التقميدية .22

  م.1/21/1023اآلداب، جامعة حموان، 
 م.23/3/1022جامعة حموان، ، لممناطق األثرية بمحافظة المنيا ندوة تقييم المخاطر الجيو"يئية .29
 م.22/3/1022 ،، جامعة القاىرةكمية اآلداب ندوة قضية المياه، قسم الجغرافيا، .27
 10 – 29المؤتمر الدولي: اآلثار المحتممة لمتغيرات المناخية عمى القارة اإلفريقية في الفترة من  .29

 م.1022، معيد البحوث والدراسات اإلفريقية، جامعة القاىرة، م1022مايو 
جامعة القاىرة،  ،، قسم الجغرافيا، كمية األدابمشاىدات ميدانية من شرق إفريقيا ،ـ ندوة عممية 29
 م.23/9/1022
كمية اآلداب بالتعاون مع المركز القومي  ،مستقبل الكوكب في العالقة بين اإلقتصاد وأزمة البيئةندوة . 10

  3/22/1022اإلثنين،  ، جامعة حموان،لمترجمة
 17 – 12ـ الندوة الثانية، تقييم المخاطر الجيو"يئية لممناطق األثرية بمحافظة المنيا، في الفترة من 12

 م.1022، المنيامحافظة ، م1022نوفمبر 
في  ،جامعة حموان ،لتشغيل خريجي كمية اآلداب ،حضور الممتقى التوظيفي الحادي عشر .11
 م.9/2/1022

المؤتمر الجغرافي الدولي، اتجاىات التنمية المستدامة في الوطن العر"ي وآفاق المستقبل، في الفترة  .13
 م.1022، م. كمية اآلداب جامعة حموان1022إبريل  19 – 17من 
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فريقيا، اإلمكانات والواقع، التحديات والمستقبل  .12 المؤتمر الجغرافي الدولي، السياحة في مصر وا 
معيد البحوث والدراسات اإلفريقية، جامعة  م.1022مايو  9 – 9واستراتيجيات التنمية في الفترة من 

 م.1022القاىرة، 
المؤتمر الدولي الثالث، مستقبل الدراسات البينية في العموم اإلنسانية واالجتماعية، كمية اآلداب ـ 12

 م.1029مارس  29-22جامعة حموان في الفترة من 

المؤتمر الدولي، رؤي التغيير : اتجاىات جديدة في المغويات واألدب والترجمة، قسمي المغة  ـ19
 م.1029إبريل  22 -21اإلنجميزية والفرنسية، كمية اآلداب، جامعة حموان،

. حضور فعاليات الميرجان الطالبي األول لمشباب والبيئة )بكره أخضر(، وحدة خدمة المجتمع وتنمية 17
 م. 3/1029/ 11 – 12ة اآلداب جامعة حموان، عقد في الفترة من البيئة، كمي

 م.12/3/1029. حضور ورشة العمل الرابعة إلعداد الخطة االستراتيجية لمكمية، 19

 ..م2/1029/ 19 – 19المشاركة في ممتقى التوظيف الرابع عشر بجامعة حموان في الفترة من . 19

 م.1/22/1029جامعة حموان  ،كمية اآلداب ،األولي لمحياةاإلسعافات األولية والدعم ندوة ـ 30

جامعة حموان  ،كمية اآلداب ،ADHD) )التوعية باضطراب فرط الحركة ونقص االنتباه"  ندوةـ 31
 م.3/22/1029

 م.9/22/1029جامعة حموان  ،كمية اآلدابـ ندوة األلوان وسيمة لتغيير الحياة لألفضل، 31

جامعة حموان  ،كمية اآلدابالتوعية بمخاطر الحرائق والطرق المتاحة لمحد منيا، ـ ندوة 33
 م.30/22/1029

 م.30/22/1029جامعة حموان  ،كمية اآلدابالتموث البيئي في اإلكوادور، ـ ندوة 32
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جامعة حموان  ،كمية اآلدابعمم النفس اإليجابي وتطوير الشباب وتنمية المجتمع، ـ ندوة 32
 م.23/22/1029

جامعة حموان  ،كمية اآلداب شريف مدكور وفرح عمي نموذجًا، –التجر"ة اإلعالمية الشبابية ـ ندوة 39
 م.10/22/1029

 م.17/22/1029جامعة حموان  ،كمية اآلدابقوة الشخصية والثقة بالنفس، ـ ندوة 37

 م.19/22/1029جامعة حموان  ،كمية اآلدابفوضى المعمومات،  ـ ندوة 39

 م.7/21/1029جامعة حموان  ،كمية اآلدابشخصية في كتاب، ـ ندوة 39

ديسمبر  11العر"ي اإلفريقي حول" الحد من الكوارث الناجمة عن التغيرات المناخية" ـ منتدي الشباب 20
 م.1029

 م.29/1/1027جامعة حموان  ،كمية اآلداب ،مكافحة الفسادندوة  .22

 م.19/1/1027جامعة حموان  ،كمية اآلداب، الفعالية :"بين الشعر والغناال"ـ ندوة ثقافية بعنوان: 21

 م.1/3/1027جامعة حموان  العشوائيات بحي المعصرة "الواقع والمستقبل"تطوير مؤتمر . 23

 م.11/3/1027جامعة حموان  ،كمية اآلداب اريخ اآلثار الغارقة فى مائة عام"ندوة ثقافية بعنوان: "ت. 22

مؤتمر تطوير المناطق العشوائية "تنمية وارتقاال" بالتطبيق عمى منطقة بطن البقرة بحي مصر  .22
 م.1027إبريل  29 - 21القديمة، بمعيد أكتو"ر العالي لميندسة والتكنولوجيا، 

 

  النشاط اإلداري:خامسًا: 

 

 م.1029/ 10/9،ـ وكيمة كمية اآلداب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة2
  م.1020/1022لمعام الجامعي  ،م22/21/1020رئيس كنترول الفرقة الرابعة إعتبارًا من ـ 1
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 م.1022/1021لمعام الجامعي  ،م10/21/1022كنترول الفرقة األولى إعتبارًا من ـ رئيس 3
 م.1021/1023لمعام الجامعي  ،م12/21/1021رئيس كنترول الفرقة الثانية إعتبارًا من  .2
 م.1023/1022لمعام الجامعي  ،م10/21/1023يس كنترول الفرقة الثالثة إعتبارًا من ـ رئ2
 م.1022/1022م لمعام الجامعي 10/21/1022رئيس كنترول الفرقة الرابعة اعتبارًا من ـ 9
 م.1001/1003العام الدراسي ، كمية اآلداب، جامعة حموان، عضو بمجنة العالقات الثقافية .7
 .م1003/1002 العام الدراسيفي  كمية اآلداب، جامعة حموان ،عضو بمجنة األجيزة .9
 م.1009/1007م، 1002/1009في عامي  كمية اآلداب، جامعة حموان،عضو بمجنة المكتبات . 9

في العام الدراسي  كمية اآلداب، جامعة حموان، ،عضو بمجنة خدمة المجتمع وشئون البيئة .20
 م.1009/1009

 حتى تاريخو. م1009، من جامعة حموان ،كمية اآلداب ،عضو مجمس قسم الجغرافيا. 22
 حتى تاريخو. 1009بوحدة ضمان جودة التعميم بالكمية منذ عام عضو . 21
، 1009/1020 العام الدراسيفي  كمية اآلداب، جامعة حموانعضو بمجنة األجيزة . 23

 .م1020/1022
الجمسة  ،س القسمـــررات بالقسم بموافقة مجمــــــــرئيس المجنة الثالثية لمراجعة توصيف وتقرير المق .22
 م.9/20/1020بتاريخ  222رقم 
 م.1020كمية اآلداب، جامعة حموان،  ،عضو المجنة العميا لوحدة األزمات والكوارث .22
 بوحدة ضمان الجودة. ،م1020إعداد دليل كمية اآلداب لعام . 29
 م.1021/1023عضو بمجنة شئؤن التعميم والطالب  .27
 م.1022-م1023عضو المجنة الدائمة المشرفة عمى إنتخابات القيادات بكمية اآلداب لمفترة من  .29
 م.1022/1022عضو بمجنة شئؤن التعميم والطالب  .29
ـ اإلشراف عمى الدورة التدريبية لنظم المعمومات الجغرافية بكمية اآلداب برعاية اتحاد طمبة كمية اآلداب 10

  .م1022، مارس 
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 الدراسات الميدانية:سادسًا: 
 

 م.1001بقسم الجغرافية إلى جنوب سيناال في عام ـ  اإلشراف العممي عمى الدراسة الميدانية 2
 م.1003ـ اإلشراف العممي عمى الدراسة الميدانية بقسم الجغرافية إلى محافظة مرسى مطروح، عام  1
 م.1002ـ اإلشراف العممي عمى الدراسة الميدانية بقسم الجغرافية إلى محافظة البحر األحمر، عام  3
 الميدانية ليوم واحد بقسم الجغرافية إلى المناطق التالية:ـ اإلشراف العممي عمى الدراسة 2

 * محافظة الفيوم. 
 * مدينة العاشر من رمضان.

 * مدينة السادات ووادي النطرون.
 * الييئة القومية لالستشعار عن بعد وعموم الفضاال.

 * األرصاد الجوية بالعباسية.
 

 سابعًا: عضوية:
 الجمعية الجغرافية المصرية.* 

 * المجمس القومي لمسكان. 
 

 ثامنًا: كتب برقم إيداع:
 م.7332/1002م، رقم اإليداع بدار الكتب 1002مبادئ عمم الخرائط،  فاطمة دمحم أحمد عبد الصمد،.2
م، الطبعة 1002دراسات في جغرافية الترويز والسياحة، الطبعة األولى فاطمة دمحم أحمد عبد الصمد، . 1

 م.29937/1002اإليداع بدار الكتب م. رقم 1009الثانية 
م. رقم اإليداع بدار 1009دراسات في الجغرافية العامة، الطبعة األولى فاطمة دمحم أحمد عبد الصمد، . 3

 م. 10799/1009الكتب 
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اإلستشعار عن بعد " األسس والتطبيقات المكانية"، الطبعة األولى، فاطمة دمحم أحمد عبد الصمد،  .2

 م.2220/1021م ، رقم اإليداع بدار الكتب  1021
مطبعة أم القري، الجيزة، ، تحميل الصور الفضائية " أسس وتطبيقات" فاطمة دمحم أحمد عبد الصمد، ـ 2

 م.12999/1029رقم اإليداع بدار الكتب الطبعة األولى، 
ـ فاطمة دمحم أحمد عبد الصمد، مبادئ الخرائط والمساحة، مطبعة أم القري، الجيزة، الطبعة األولى، 9

 م.1027
 أستاذية: تاسعًا: تحكيم أبحاث

، جميورية العراق لمدينة المجر الكبير في محافظة ميسان  1022المخطط األساسي لسنة تقييم ـ 2
 م.1027

 م.1027ـ تحميل جغرافي لمقومات االستيطان في منطقة الطيب، جميورية العراق 1
 م.1027ـ التحميل الجغرافي لواقع القري في محافظة ميسان ومستوي الخدمات بيا، جميورية العراق 3
 

 العمل خارج مصر:: عاشراً 
ــ 2 ــاض التــدريسـ ــات بالري ــة اآلداب لمبن ــدة، محاضــر( بكمي ــي الفتــرة مــن  ) معي ــى م2999ف م/ 2999 حت

 .، واألنشطة المختمفةىـ، جميع مواد الخرائط، والعديد من المقررات الجغرافية2227ىـ:2209
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