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                                                   بسم هللا الرحمن الرحيم
 جاهؼح حلىاى 

 كلُح اِداب   

 وًظن الوؼلىهاخ الجغشافُح قغن الجغشافُا 

 

 السيزة الذاتية

 
 عمر محمد عمى محمد أحمداالسم :  
 محافظة أسكاف   01/3/0634الميالد : كمكاف تاريخ  
 الحالة االجتماعية : متزكج 
 الديانة : مسمـ 

 : جامعػة  –كميػة اددا   –كنظـ المعمكمات الجغرافية أستاذ بقسـ الجغرافيا  الوظيفة الحالية
 القاهرة. -حمكاف 

 ـ  10/02/2101 : ذاسَخ شغل الىظُفح. 

 : ( العمران)جغرافية  الرخصص الذقُق 

  : الوؤهالخ الؼلوُح 

  بتقدير عام جيد جدًا . 1991جامعة المنيا  –ليسانس في اآلداب من قسم الجغرافيا بكمية اآلداب 

  بتقتتتتدير ممتتتتتاز متتتت   1999جامعتتتتة نمتتتت ان  –ماجستتتتتير فتتتتي اآلداب متتتتن قستتتتم الجغرافيتتتتا بكميتتتتة اآلداب
 الت صية بطب  الرسالة عمى نفقة الجامعة  تبادلها م  الجامعات األخرى .

 بمرتبة الشرف األ لى. 2112جامعة نم ان –ب من قسم الجغرافيا بكمية اآلدابدكت راه في اآلدا 

 

  : ٍالرذسج الىظُف 

   22/8/1999إلى  14/12/1994جامعة نم ان من  –معيد بكمية اآلداب. 

   21/4/2112إلى  22/8/1999جامعة نم ان من  –مدرس مساعد بكمية اآلداب. 

  م31/11/2118إلي  21/4/2112جامعة نم ان من  -مدرس الجغرافية البشرية بكمية اآلداب 

   ـ 05/00/2101ـ  / 11/00/2115جامعة حمكاف اعتباران مف  –أستاذ مشارؾ بكمية اددا.   

 ػػ جامعػػػة طيبػػػة فػػػالؿ ال تػػػرة مػػػف  –لمعمػػػؿ بكميػػػة اددا  كالعمػػػـك اإلنسػػػانية بالمدينػػػة المنػػكرة رت أع 
 ـ . 2101 -ـ2113

   بقػػرار المجنػػة العمميػػة بتػػاريخ  ،ـ 05/00/2101جامعػػة حمػػكاف اعتبػػاران مػػف  –أسػػتاذ بكميػػة اددا
( 221( كقػرار مجمػس الكميػة بجمسػتر رقػـ  055ـ ، قرار مجمس القسػـ بجمسػتر رقػـ  01/00/2101

 ـ .10/02/2101ـ ، كمكافقة مجمس الجامعة بتاريخ 05/00/2101بتاريخ 
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  في شاركت  تي  لدكتىراه ال ستير وا سائل الماج مة بر قائ

 اإلشراف عليها : 

 لسػػكاف فػػا مدينػػة ينبػػ بعنػػكاف ا اأالء سػػمير عبػػد العزيػػز المغيػػر األشػػراؼ عمػػا رسػػالة ماجسػػتير لمطالبػػة /  .0
 -هػػػ 22/3/0112يػػكـ األربعػػاء المكافػػؽ  تجاهؼةةح بُثةةحا كتمػػت مناقشػػت ا  دراسػػة ديمكجرافيػػة - الصػػناعية

 . ترقذَش جُذ جذا   ـ 22/2/2100

األشراؼ عما البحث المكمؿ لدرجة الماجستير لمطال  / عبدالعزيز ربي  الرشيدل بعنكاف ا التركيػ  التجػارم فػا  .2
 . ترقذَش هوراصهػػ 03/1/0110بتاريخ  تجاهؼح بُثحالمدينة المنكرة ا كتمت مناقشتر 

األشػػراؼ عمػػا البحػػث المكمػػؿ لدرجػػة الماجسػػتير لمطالبػػة / ناديػػة معػػزم الزايػػدل بعنػػكاف ا الفصػػا ص الجغرافيػػة  .1
 . ترقذَش هوراصتجاهؼح بُثح لمسكاف فا منطقة المدينة المنكرة ا كتمت مناقشتر 

باالشػتراؾ مػ  أ.د / كفيػؽ محمػد األشراؼ عما رسػالة ماجسػتير لمطالػ  / أكػـر أحمػد محمػد عبػدالقادر  .1
دراسػة  –بعنػكاف ا األنشػطة االقتصػادية المػؤعرة عمػا الحصػيمة ال ػريبية بمحافظػة القػاهرة جماؿ الديف 

كتمػت مناقشػتر بجامعػة حمػكاف بتقػدير   ااسػتفداـ نظػـ المعمكمػات الجغرافيػة فا الجغرافية االقتصادية ب
 .ممتاز .

األشراؼ عما رسػالة دكتػكرال لمطالػ  / محمػد طػر عبدالحميػد  باالشػتراؾ مػ  أ.د / أحمػد حسػف إبػراهيـ  .2
دراسػػػة جغرافيػػػة  –بعنػػػكاف ا التحميػػػؿ المكػػػانا لمتجمعػػػات العمرانيػػػة المتػػػدهكرة فػػػا مدينػػػة بنػػػى سػػػكيؼ 

 كلـ تناقش . مسجمة بجامعة حمكافباستفداـ نظـ المعمكمات الجغرافية ا  

رسػػالة دكتػػكرال لمطالػػ  / مصػػط ى سػػيد محمػػد إبػػراهيـ باالشػػتراؾ مػػ  أ.د / كفيػػؽ محمػػد  األشػػراؼ عمػػا .3
دراسػة فػا  -جماؿ الديف بعنكاف ا التحميؿ المكانا لتكزي  محطات كقكد السيارات بمحافظة بنا سكيؼ 

 .تمت مناقشت اباستفداـ نظـ المعمكمات الجغرافية ا  الجغرافية االقتصادية 

األشػػراؼ عمػػا رسػػالة ماجسػػتير لمطالػػ  / سػػميـ جبػػار فػػرج العراقػػا الجنسػػية باالشػػتراؾ مػػ  أ.د / عػػادؿ  .4
محمد السعدنى بعنػكاف ا التحميػؿ المكػانا لفريطػة السػياحة الدينيػة فػا محافظػة النجػؼ األشػرؼ فػالؿ 

قنػػاة معػػة جااددا   نكقشػػت بكميػػة( باسػػتفداـ نظػػـ المعمكمػػات الجغرافيػػة ا  2102 - 2111ال تػػرة  
 . بتقدير ممتازالسكيس 

باالشػتراؾ مػ  د / محمػد عبػدال تاح  أمػيف محمػداألشراؼ عما رسالة ماجستير لمطالػ  / محمػد مرسػا  .5
ـ ( دراسػة فػا جغرافيػة 2102 – 0661النمك العمرانى لمدينة األقصر فى ال ترة   بعنكاف ا  عبدالسالـ

 مسجمة بجامعة حمكاف كلـ تناقش .ا  المدف باستفداـ نظـ المعمكمات الجغرافية 

باالشتراؾ م  د / كفيؽ محمػد جمػاؿ الػديف  ا رسالة ماجستير لمطال  / محمد سميماف عمااألشراؼ عم .6
دراسػػة فػػا جغرافيػػة الطاقػػة باسػػتفداـ نظػػـ المعمكمػػات  -بعنػػكاف ا الكقػػكد الحيػػكم فػػا محافظػػة الجيػػزة 

 الجغرافية ا  مسجمة بجامعة حمكاف كلـ تناقش .

باالشػتراؾ مػ  أ.د / كفيػؽ محمػد جمػاؿ  م ا عبدالمنعـ العبػادم/  ةشراؼ عما رسالة دكتكرال لمطالباأل .01
 - عنػػكاف ا التحميػػؿ المكػػانا لتكزيػػ  فريطػػة ال قػػر الح ػػرم بحػػا المنتػػزة محافظػػة اإلسػػكندريةالػػديف ب

 باستفداـ نظـ المعمكمات الجغرافية ا  مسجمة بجامعة حمكاف كلـ تناقش . عمرافجغرافية الدراسة فا 
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باالشػتراؾ مػ  أ.د / كفيػؽ محمػد  شيماء مصط ى جػابر إبػراهيـاألشراؼ عما رسالة دكتكرال لمطالبة /  .00
دراسػػة فػػا  -التحميػػؿ المكػػانا لتكزيػػ  محطػػات كقػػكد السػػيارات بمحافظػػة ال يػػـك جمػػاؿ الػػديف بعنػػكاف ا 

 ا  مسجمة بجامعة حمكاف كلـ تناقش .االقتصادية باستفداـ نظـ المعمكمات الجغرافية  الجغرافية

باالشتراؾ مػ  أ.د / كفيػؽ محمػد إبراهيـ عبد ال تاح طمبر محمد األشراؼ عما رسالة دكتكرال لمطال  /  .02
دراسػػة  لممدينػػة المنػػكرة النمػػك العمرانػػاعمػػا هػػا أعر  كشػػبكة الطػػرؽ الح ػػرية جمػػاؿ الػػديف بعنػػكاف ا 

ا  مسجمة بجامعة حمػكاف كلػـ تنػاقش جغرافية باستفداـ االستشعار عف بعد ك نظـ المعمكمات الجغرافية 
. 

األشراؼ عمػا رسػالة دكتػكرال لمطالػ  / أحمػد صػال  محمػد عمػا النقبػا باالشػتراؾ مػ  أ. ـ.د / رفيػؽ  .01
دكلػػة اإلمػػارات العربيػػة  –عبدالكاحػػد الدياسػػطى بعنػػكاف ا مؤشػػرات التنميػػة البشػػرية فػػا إمػػارة الشػػارقة 

 ( باستفداـ نظـ المعمكمات الجغرافية ا  مسجمة بجامعة حمكاف كلـ تناقش 2104-2111المتحدة  

 

   قائمة برسائل الماجستير والددكتىراه التدي شداركت فدي

 تقييمها والحكم عليها : 

ع ػك لجنػة مناقشػػة رسػالة الماجسػتير لمطالبػػة / ن مػة هميػؿ بريػػؾ العمػرم كالمعنكنػة بػػػػ ا الفدمػة ال ندقيػة فػػا  .0
( المنعقد بتاريخ 6دراسة فا جغرافية الفدمات ا بمكج  قرار مجمس القسـ فا اجتماعر رقـ   –المدينة المنكرة 

هػػ  24/3/0111( بتػاريخ 3اجتماعػر رقػـ  فػا  تجاهؼةح بُثةحهػ ، كمكافقة مجمػس كميػة اددا  0/3/0111
بع كية كؿ مف : دكتكرة ناريماف دركيش أبككريشػر كالػدكتكر/ محمػد شػكقا مكػا كدكتػكر / عمػر محمػد عمػا 

 محمد .

ع ك لجنة مناقشة البحث المكمؿ لدرجػة الماجسػتير لمطالبػة / مشػاعؿ سػعد الج نػا بعنػكاف ا جغرافيػة التعمػيـ  .2
دراسػػػة جغرافيػػػة ا بع ػػػكية كػػػؿ مػػػف : دكتػػػكر مرعػػػا بػػػف محمػػػد البيشػػػا  –لمنػػػكرة الجػػامعا لمبنػػػات بالمدينػػػة ا

 بتقدير ممتاز . تجاهؼح بُثح اكالدكتكر/ عمر محمد عما محمد كدكتكر / أشرؼ عما عبدل كتمت مناقشت 

ع ػػػك لجنػػػة مناقشػػػة البحػػػث المكمػػػؿ لدرجػػػة الماجسػػػتير لمطالبػػػة / نػػػدم ف ػػػد الحميػػػدم المحمػػػدم بعنػػػكاف ا  .1
دراسة فا جغرافية السكاف ا بع ػكية كػؿ مػف  –جغرافية لمقكم العاممة الكطنية فا المدينة المنكرة الفصا ص ال

: دكتػػكر أحمػػد مكسػػا محمػػكد كالػػدكتكر/ عمػػر محمػػد عمػػا محمػػد كدكتػػكر / مرعػػا بػػف محمػػد البيشػػا كتمػػت 
 بتقدير ممتاز . تجاهؼح بُثحا مناقشت 

ا ميػال الشػر  فػا مركػز  ػرة أحمػد إبػراهيـ بالبػؿ كالمعنكنػة بػػع ك لجنة مناقشة رسالة الماجستير لمطالبة / سا .1
يػػكـ السػػبت المكافػػؽ  تجاهؼةةح الوٌىفُةةحدراسػػة فػػا الجغرافيػػة االقتصػػادية ا ، كقػػد تمػػت مناقشػػت ا  –قكيسػػنا 

صالح عبدالجابر عيسا كالدكتكر/ عمر محمد عما محمد كدكتكر /  أ.د/ـ  بع كية كؿ مف : 01/00/2101
 .لباقاعبدا السيد جماؿ

ع ك لجنة مناقشة الطالبة / نجالء بنت أحمد بكر فالتة كالمعنكنة بػػ ا أنمػاط التكزيػ  المكػانا لمكاتػ  التربيػة  .2
كالتا تمت مناقشت ا بكمية اددا  ، كالتعميـ كمدم مالءمت ا لمدارس البنات الحككمية فا مدينة مكة المكرمة ا 

 بجدة . جاهؼح الولك ػثذالؼضَضكالعمـك اإلنسانية ،  

العمػراف كالمعنكنػة بػػ ا  إمػراج محمػد عمػا إبػراهيـ/  الجنسػية الميبػا لمطالػ  دكتػكرالع ك لجنة مناقشة رسػالة  .3
تجاهؼةةح ، كتمػػت مناقشػػت ا ا  قمػػيـ الجبػػؿ األف ػػرإغيػػر المفطػػط كأعػػرل عمػػا التفطػػيط الح ػػرم كاإلقميمػػا فػػا 
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/ عمػػر  ، أ.د سػػعيد أحمػػد عبػػدل أ.د/بع ػػكية كػػؿ مػػف : ،  01/1/2101كـ االعنػػيف المكافػػؽ يػػ ػةةُي شةةوظ
 نكاؿ محمد عبداهلل ./ ، أ.ـ.د محمد عما محمد 

المعيػدة بكميػة التربيػة جامعػة  أسماء عبػدل مصػط ا عبػدالعزيز/ ة لمطالب الماجستيرع ك لجنة مناقشة رسالة  .4
، كتمػت مناقشػػت ا ا  دميػػاط -دالالت التحػكؿ الح ػػرم عمػا جػػانبا طريػؽ بكرسػعيدكالمعنكنػػة بػػ ا عػيف شػمس 
مصػط ا  أ.د/بع ػكية كػؿ مػف : ،  21/3/2101يػـك العالعػاء المكافػؽ  جاهؼةح ػةُي شةوظبكمية التربيػة 
محمػد عبدالسػالـ / ، أ.ـ.د  رشا حامد سيد حسػف بنػدؽ/ ، أ.ـ.د / عمر محمد عما محمد  ، أ.د محمد بغدادم

 حسيف.

المػدرس المسػاعد بكميػة التربيػة جامعػة  محمد يكسؼحناف أحمد / ة لمطالب الدكتكرالع ك لجنة مناقشة رسالة  .5
، كتمػت ا ،  دراسػة فػا جغرافيػة السػكاف -الحالة التعميمية لسكاف محافظة القميكبية كالمعنكنة بػ ا عيف شمس 
أ.د/ بع ػػكية كػػؿ مػػف : ،  2/00/2101يػػكـ األحػػد المكافػػؽ  جاهؼةةح ػةةُي شةةوظبكميػػة التربيػػة مناقشػػت ا 

/ عمػر محمػد عمػا  أ.د أحمػد السػيد الزاممػا /  ، أ.د مصػط ا محمػد بغػدادم أ.د/محمد أبكالعال محمػد 
 .  محمد 

كالمعنكنػة بػػ ا العراقيػة الجنسػية   فاطمػة جػركد عبيسػا الغزالػا/ ة لمطالب الماجستيرع ك لجنة مناقشة رسالة  .6
يػكـ  اإلعةنٌذسَحجاهؼةح بكميػة االدا  ، كتمت مناقشت ا  ا تحميؿ جغرافا لمتفطيط العمرانا فا مدينة الككفة

/  ، أ.د فريػد فتحػا أ.د/ محمػد ال تحػا بكيػر أ.د/بع ػكية كػؿ مػف : ،  2101/ 02/  21المكافػؽ  السػبت
 . / عمر محمد عما محمد  أ.د

كالمعنكنػػػة بػػػػ ا  عبدالحميػػػد عبػػػدالغنا عبدالحميػػػد يكسػػػؼ/  لمطالػػػ  الػػػدكتكرالع ػػػك لجنػػػة مناقشػػػة رسػػػالة  .01
دراسػة  -دراسة فا اإليككلكجيا الكظي ية دراسة تطبيقية عمػا منطقػة كسػط القػاهرة -استفدامات سطكح األبنية 

 22/02/2101المكافػؽ  االعنػيفيػكـ  جاهؼح الوٌىفُةحبكميػة اددا  ، كتمت مناقشت ا ا  فا جغرافية البي ة 
/ عمػر محمػد  ، أ.د محمػدإسػماعيؿ يكسػؼ  أ.د/ فتحا محمد مصيمحا فطػا  أ.د/بع كية كؿ مف : ، 

 .  عما محمد 

تحميػػؿ كالمعنكنػػة بػػػ ا  ليمػػا أحمػػد ع ػػت حممػػا الدسػػكقا/ ة لمطالبػػ الماجسػػتيرع ػػك لجنػػة مناقشػػة رسػػالة  .00
 أكتكبر كدكرها فا حؿ مشكمة اإلسكاف فا مصر باستفداـ نظـ المعمكمػات الجغرافيػة 3الفريطة الرقمية لمدينة 

بع ػكية كػػؿ مػػف : ،  2102/ 3/ 01المكافػػؽ  ربعػاءاال يػػـك   بنهةا جامعةةةبكميػة اددا  ، كتمػت مناقشػػت ا ا 
، د / محمػد / عمػر محمػد عمػا محمػد  ، أ.د أحمػد السػيد الزاممػا أ.د/ عما مصط ا كامؿ مرغنػاأ.د/ 

 صبرم إسماعيؿ .

كالمعنكنػػة بػػػ ا  سػػارة إسػػماعيؿ عبػػدالجميؿ العراقيػػة الجنسػػية/ ة لمطالبػػ الماجسػػتيرع ػػك لجنػػة مناقشػػة رسػػالة  .02
يـك  األربعػاء المكافػؽ  اإلسكندرية جامعةبكمية اددا  ، كتمت مناقشت ا ا  جغرافية السياحة فا ق اء رانية

، د / محمػكد / عمر محمد عمػا محمػد  أ.د/ محمد ال تحى بكير ، أ.دبع كية كؿ مف : ،  2102/ 6/ 6
 جماؿ بشر .

النمػك العمرانػا  اكالمعنكنػة بػػ  دعػاء سػيد عبػدالفالؽ جػاداهلل / ة لمطالب الماجستيرع ك لجنة مناقشة رسالة  .01
دراسة فا جغرافية العمراف باستفداـ نظـ المعمكمػات الجغرافيػة كاالستشػعار  -محافظة ال يكـ  -فا مركز أطسا 
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بع ػكية ،  2102/ 02/ 25المكافػؽ  االعنػيفيػـك   قةارزةال ، كتمت مناقشت ا بكميػة اددا  جامعػة اعف بعد 
 ./ عمر محمد عما محمد  ، أ.د أحمد السيد الزامما، د /  أحمد حسف إبراهيـأ.د/ كؿ مف : 

لمطالػػػ  / أكػػػـر أحمػػػد محمػػػد عبػػػدالقادر بعنػػػكاف ا األنشػػػطة  الماجسػػػتيرع ػػػك لجنػػػة مناقشػػػة رسػػػالة  .01
دراسػػػة فػػػا الجغرافيػػػة االقتصػػػادية  –االقتصػػػادية المػػػؤعرة عمػػػا الحصػػػيمة ال ػػػريبية بمحافظػػػة القػػػاهرة 

يػـك  االعنػيف المكافػؽ  حلةاا  ، كتمت مناقشػت ا بكميػة اددا  جامعػةباستفداـ نظـ المعمكمات الجغرافية ا  
كفيػؽ /  / منيػر بسػيكنى ال يتػى ، أ.د أ.دأ.د/ محمد ال تحى بكير ، بع كية كؿ مف : ،  2103/ 2/ 22

 .محمد  / عمر محمد عما ، أ.د محمد جماؿ الديف

ع ػػك لجنػػة مناقشػػة رسػػالة الماجسػػتير لمطالبػػة / ن ػػى مصػػط ا محمػػد محمػػد حسػػاف كالمعنكنػػة   ا مدينػػة  .02
ا ، كتمػػػت  باسػػػتفداـ نظػػػـ المعمكمػػػات الجغرافيػػػةدراسػػػة فػػػا جغرافيػػػة المػػػدف  -أبػػػككبير بمحافظػػػة الشػػػرقية 

أ.د/ ، بع ػػػكية كػػػؿ مػػػف :  2103/ 1/ 02يػػػـك  العالعػػػاء المكافػػػؽ  بنهتتتا جامعتتتةبكميػػػة اددا  مناقشػػػت ا 
إسماعيؿ يكسؼ إسماعيؿ أ.د/ عالء الديف حسيف الن رم ، أ.د / عمػر محمػد عمػا محمػد ، د / محمػد 

 صبرم إسماعيؿ .
اسػتفدامات األرض كالمعنكنة بػػ ا  أميرة يكسؼ يسرم عبدالقادرلمطالبة /  دكتكرالع ك لجنة مناقشة رسالة ال .03

بكمية ا ، كتمت مناقشت ا  دراسة باستفداـ نظـ المعمكمات الجغرافية -فا ال راغات الح رية بمدينة المنصكرة 
 أ.د ، سعيد أحمد عبػدلأ.د/ ، بع كية كؿ مف :  2103/ 6/ 21 المكافؽ سبت يـك  ال بنها جامعةاددا  

   أحمد بحيرممسعد سيد ، أ.د / عمر محمد عما محمد ، د / / منير بسيكنى ال يتى 
مراكػز االقامػة السػياحية فػى كالمعنكنػة بػػ ا  كامؿ مصط ى كامػؿ / لمطال  دكتكرالع ك لجنة مناقشة رسالة ال .04

ا ، كتمػت مناقشػت ا  باستفداـ نظػـ المعمكمػات الجغرافيػةدراسة فى جغرافية السياحة  -محافظات قناة السكيس 
مصػػط ا أ.د/ ، بع ػػكية كػػؿ مػػف :  2103/ 00/ 06 المكافػػؽ األحػػد يػػـك  عػػيف شػػمس جامعػػة  تربيػػةبكميػة ال

 . رشا حامد سيد بندؽ، أ.د / عمر محمد عما محمد ، د /  محركس المعداكم/  أ.د ، محمد البغدام
كالمعنكنػػة بػػػ ا  عػػاطؼ عبػػدال تاح عبػػدالغنا عبػػداهلل الشػػريؼ/  لمطالػػ دكتكرال الػػع ػػك لجنػػة مناقشػػة رسػػالة  .05

جاهؼةح  بمع ػد البحػكث كالدراسػات االفريقيػة، كتمػت مناقشػت ا ا  المػدف دراسػة فػا جغرافيػة -مدينة كمبػاال 

/ عمػر  ، أ.د عزيػزة محمػد عمػا بػدر أ.د/بع ػكية كػؿ مػف : ،  06/02/2103المكافػؽ  عنػيفاال يػـك  القاهشج
 .فاتف محمد البنا/ ، أ..د محمد عما محمد 

جغرافيػة كالمعنكنػة بػػ ا هيػكا طػاهر صػال   العراقػا الجنسػية /  لمطالػ  الماجسػتيرع ك لجنة مناقشػة رسػالة  .06
، كتمػت مناقشػت ا ا محافظػة السػيمانية بػيقميـ ككردسػتاف العػراؽ  -التعميـ ما قبؿ الجامعا فا مدينة جمجمػاؿ 

أ.د/ محمد ال تحى بع كية كؿ مف : ،  2103/ 02/ 10المكافؽ  يـك  السبتبكمية اددا  جامعة اإلسكندرية 
 . محمد فريد أحمد فتحا ، د / إبراهيـ عبدالعزيز زيادم ، د // عمر محمد عما محمد  أ.د بكير ،

/ سميـ جبػار فػرج العراقػا الجنسػية باالشػتراؾ مػ  أ.د /  لمطال  الماجستيرع ك لجنة مناقشة رسالة  .21
عادؿ محمد السػعدنى بعنػكاف ا التحميػؿ المكػانا لفريطػة السػياحة الدينيػة فػا محافظػة النجػؼ األشػرؼ 

، كتمػػت مناقشػػت ا بكميػػة اددا  ( باسػػتفداـ نظػػـ المعمكمػػات الجغرافيػػة ا  2102 -2111فػػالؿ ال تػػرة  
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أ.د/ مصػط ا محمػد البغػدادم بع كية كؿ مػف : ،  2104/ 0/ 21المكافؽ  عنيفاال جامعة قناة السكيس يـك  
 عمر محمد عما محمد ، ا.د / عادؿ عبدالمنعـ السعدنا  ، ا.د / كفيؽ محمد جماؿ الديف/  ، أ.د

نظػـ  اسػتفداـ/ إسػالـ محمػد رم ػاف النػكبا بعنػكاف ا  لمطالػ  الماجسػتيرع ك لجنة مناقشة رسػالة  .20
المعمكمػػات الجغرافيػػة فػػا دراسػػة الزحػػؼ العمرانػػا الح ػػرم عمػػا األرا ػػا الزراعيػػة جنػػك  القػػاهرة بػػيف 

 0/ 11المكافػؽ  ـ ا ، كتمت مناقشػت ا بكميػة اددا  جامعػة حمػكاف يػـك  االعنػيف 2101-2111عاما 
فاطمػة محمػد /  .د، أعمر محمد عمػا محمػد  أ.د/ محمد الفزاما عزيز ، ا.د /بع كية كؿ مف : ،  2104/

 ، ا.ـ. د / سعيد محمد الحسينا .أحمد عبدالصمد  

التغيػػر فػػا مسػػاحات بعنػػكاف ا  منػػا محمػػد الصػػاكل/  ةلمطالبػػ الماجسػػتيرع ػػك لجنػػة مناقشػػة رسػػالة  .22
ا ، كتمػػت  دراسػػة جغرافيػػة مقارنػػة -( 2101-0651األرا ػػا الزراعيػػة بمركػػزم الزقػػازيؽ كالحسػػينية  

أ.د/ بع ػػكية كػػؿ مػػف : ،  2104/ 1/ 21المكافػػؽ  الفمػػيسيػػـك  الزقػػازيؽمناقشػػت ا بكميػػة اددا  جامعػػة 
 .  عمر محمد عما محمد/  ، أ.د عبدالعزيز سعد شتا ، ا.د / محمكد تكفيؽ محمكد

إنتػاج  بعنػكاف ا مسػعكد عمػر مسػعكد  الميبػا الجنسػية/  لمطالػ  دكتكرالالػع ك لجنة مناقشػة رسػالة  .21
، كتمػت مناقشػت ا   ادراسة فػا الجغرافيػة االقتصػادية  -الغاز الطبيعا كتسكيقر فا الجماهيرية الميبية 

محمػد أ.د/ :  بع كية كػؿ مػف،  2104/ 4/ 01المكافؽ الفميس يـك  ك ر الشيخ بكمية اددا  جامعة 
  أحمد أبكزيد . ، ا.د /  عبدالحميد الصباغ عمر محمد عما محمد ، ا.د /  ، ، ا.د / زكا السديمى

/ عػػادؿ أحمػػد أمحمػػد لمػػكد  الميبػػا الجنسػػية بعنػػكاف ا  لمطالػػ الػػدكتكرال ع ػػك لجنػػة مناقشػػة رسػػالة  .21
، كتمػت مناقشػت ا بكميػة اددا    االزراعة المركية كأعرها عما الميال الجكفية بمنطقة شماؿ غر  ليبيػا 

أ.د/ إبػراهيـ محمػد عمػا بػدكم ، :  ية كػؿ مػفبع ػك ،  2104/ 4/ 11جامعة دمياط  يـك األحد المكافػؽ 
 عمر محمد عما محمد . ا.د /محركس إبراهيـ المعداكم ، ا.د / صالح معركؼ عماشة  ،  ا.د /

/ مصػط ى سػيد محمػد إبػراهيـ باالشػتراؾ مػ  أ.د / كفيػؽ  لمطالػ الدكتكرال ع ك لجنة مناقشة رسالة  .22
 -محمػػد جمػػاؿ الػػديف بعنػػكاف ا التحميػػؿ المكػػانا لتكزيػػ  محطػػات كقػػكد السػػيارات بمحافظػػة بنػػا سػػكيؼ 

دراسػة فػا الجغرافيػة االقتصػادية باسػتفداـ نظػـ المعمكمػات الجغرافيػة ا  تمػت مناقشػت ا بمرتبػة الشػرؼ 
سػػالة كتبادل ػػا بػػيف الجامعػػات ، كتمػػت مناقشػػت ا بكميػػة اددا  جامعػػة األكلػػا مػػ  التكصػػية بطاعػػة الر 

أ.د/ كفيػؽ محمػد جمػػاؿ الػديف مشػػرفان :  بع ػػكية كػؿ مػػف،  2104/ 02/ 01حمػكاف  يػـك األحػػد المكافػؽ 
عمػر  ا.د /محػركس إبػراهيـ المعػداكم ع ػكان، ا.د / عبدالحميػد إبػراهيـ الصػباغ ع ػكان ،  كر يسان ، ا.د /
 .مشرفان مشاركان مد محمد عما مح

 

 : اإلششاف األكادَوٍ ػلٍ بالب الواجغرُش 

 بالمستكييف األكؿ كالعانا انتظاـ العاـ  جامعة طيبة( اإلشراؼ األكاديما عما طال  الماجستير 

 بالمستكم العالث انتظاـ كمكازم  جامعة طيبة( اإلشراؼ األكاديما عما طال  الماجستير 

   السنة التم يدية لطال  الدراسات العميا  جامعة حمكاف(اإلشراؼ األكاديما عما طال 
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 كميػػة اددا   -الماجسػػتير قسػػـ الجغرافيػػا كنظػػـ المعمكمػػات الجغرافيػػة  برنػػام األكػػاديما عمػػا  المرشػػد
  جامعة حمكاف(

 كميػػة اددا   -قسػػـ الجغرافيػػا كنظػػـ المعمكمػػات الجغرافيػػة  برنػػام  الػػدكتكرالاألكػػاديما عمػػا  المرشػػد
 حمكاف( جامعة 

 

  : الخثشاخ الؼلوُح 

فبيػػر  ج( معتمػػد بال ي ػػة العامػػة لمتفطػػيط العمرانػػا بالقػػاهرة تفصػػص ا جغرافيػػة العمػػراف ا بػػالقرار رقػػـ  .0
 ـ .21/02/2101الصادر بتاريخ  1336

مقػػرر لجنػػة أبحػػاث الجغرافيػػة البشػػرية بكميػػة اددا  كالعمػػـك اإلنسػػانية جامعػػة طيبػػة بقػػرار مجمػػس قسػػـ  .2
 ـ حتا تاريفر . 2116( اعتباران مف عاـ 0العمـك االجتماعية رقـ  

 مقػػرر لجنػػة االعتمػػاد األكػػاديما كالجػػكدة لشػػعبة الجغرافيػػا بكميػػة اددا  كالعمػػـك اإلنسػػانية جامعػػة طيبػػة .1
 ـ حتا تاريفر .2116( اعتباران مف عاـ 2مس قسـ العمـك االجتماعية رقـ  بقرار مج

ر يس لجنة إعداد برنام  الدكتكرال بكمية اددا  كالعمـك اإلنسانية بجامعة طيبة كالتا تـ االنت ػاء من ػا  .1
 ـ .2101/ 5/2بتاريخ 

اءن عمػا قػػرار مجمػػس قسػػـ ع ػك لجنػػة إعػػداد ال حػة شػػعبة الجغرافيػػا بكميػػة اددا  كالعمػـك اإلنسػػانية بنػػ .2
 هػ .0110/ 23/2( بتاريخ  00العمـك االجتماعية بجمستر رقـ  

 هػ0112-0110ع ك المجنة العممية لك   ال حة كمية اددا  كالعمـك اإلنسانية بجامعة طيبة  .3

 ـ .2116/2101ع ك المجنة االجتماعية بكمية اددا  كالعمـك اإلنسانية جامعة طيبة لعاـ  .4

 ـ .2101/2100العقافية بكمية اددا  كالعمـك اإلنسانية جامعة طيبة لعاـ ع ك المجنة  .5

ع ك المجنة الدا مة لالعتماد كالجػكدة لقسػـ العمػـك االجتماعيػة بكميػة اددا  كالعمػـك اإلنسػانية جامعػة  .6
 ـ .2100طيبة عاـ 

 هػ 0111-0112معالمعاـ الجاع ك المجنة االجتماعية بكمية اددا  كالعمـك اإلنسانية جامعة طيبة  .01

 هػ 0111-0112جامعة طيبة لمعاـ الجامعاكالعمـك اإلنسانية ع ك لجنة المعادالت بكمية اددا   .00

مقدـ مقترح لعقد المؤتمر الجغرافا الدكلا لكمية اددا  كالعمـك اإلنسانية فا رحا  جامعة طيبة تحػت  .02
( بتػػػػػاريخ 02بجمسػػػػػتر رقػػػػػـ  عنػػػػػكاف ا الجغرافيػػػػػا كالتغيػػػػػرات العالميػػػػػة المعاصػػػػػرة ا مجمػػػػػس القسػػػػػـ 

 هػ21/3/0110

مػػؤتمر ا الجغرافيػػا كالتغيػػرات العالميػػة المعاصػػرة ا كالػػذم عقػػد فػػا رحػػا  جامعػػة طيبػػة لعػػاـ المقػػرر ال .01
 ـ . 2102 ديسمبر 21-04المكافؽ  هػ 0111ص ر  4 – 1 الفميس –االعنيف  :المدينة المنكرة 

مقػرر المجنػة العمميػة لمػؤتمر ا الجغرافيػا كالتغيػرات العالميػػة المعاصػرة ا كالػذم عقػد فػا رحػا  جامعػػة  .01
 ـ 2102 ديسمبر 21-04هػ،المكافؽ 0111ص ر  4 – 1الفميس –االعنيف:طيبة المدينة المنكرة 

جامعػػة ع ػػك لجنػػة تسػػكيؽ مػػؤتمر ا الجغرافيػػا كالتغيػػرات العالميػػة المعاصػػرة ا كالػػذم عقػػد فػػا رحػػا   .02
 ـ 2102 ديسمبر 21-04المكافؽ  ػه0111ص ر  4 – 1الفميس –االعنيف  : طيبة المدينة المنكرة
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المنسػؽ األكػػاديما لبرنػػام  االنتسػا  بشػػعبة الجغرافيػػا لم صػؿ الدراسػػا العػػانا عمػادة التعمػػيـ المػػكازم  .03
 ـ.2101كالمستمر جامعة طيبة عاـ 

لكميػػة اددا  فػػا رحػػا  جامعػػة حمػػكاف تحػػت عنػػكاف ا مقػػدـ مقتػػرح لعقػػد المػػؤتمر الجغرافػػا الػػدكلا  .04
 ـ 2102 أبريؿ 26-24المكافؽ  ا  اتجاهات التنمية المستدامة فا الكطف العربا كآفاؽ المستقبؿ

ا اتجاهػػػات التنميػػػة المسػػػتدامة فػػػا الػػػكطف العربػػػا كآفػػػاؽ الجغرافػػػا الػػػدكلا مػػػؤتمر مالمقػػػرر العػػػاـ ل .05
 ـ .2102 أبريؿ 26-24المكافؽ  كالذم عقد فا رحا  جامعة حمكاف  ا المستقبؿ

 كميػػة اددا مكافقػػة مجمػػس مقػػدـ مقتػػرح إلنشػػاء مركػػز البحػػكث كالدراسػػات اإلسػػتراتيجية كالمسػػتقبمية  .06
 .ـ 2101 /02/02( بتاريخ 213بجمستر رقـ   جامعة حمكاف

مركػػز البحػػكث الجغرافيػػة ع ػػك المجنػػة العمميػػة لمػػؤتمر ا سػػيناء بػػيف الما ػػا كالحا ػػر كالمسػػتقبؿ ا  .21
 .  2102أكتكبر  06 – 05فى ال ترة مف  جامعة المنكفية ددا كمية ا - كالكارتكجرافية

 

 

 : ذحنُن األتحاز الؼلوُح 

لؤلنمػػاط المكانيػػة الح ػػرية ا  تحكػػيـ بحػػث بعنػػكاف ا التكزيػػ  المكػػانا لم نػػادؽ بمدينػػة جػػدة : أنمػػكذج  .0
 ـ .2116سمسمة بحكث جغرافية ، مجمة الجمعية الجغرافية السعكدية عاـ 

هػػ ، مجمػة الجمعيػة الجغرافيػة السػعكدية عػاـ 0112-0110ع ك لجنػة تحكػيـ جػا زة اإلدريسػا لعػاـ  .2
لسػػعكدية منػػذ ـ بتحكػػيـ بحػػث بعنػػكاف ا تغيػػر النمػػك العمرانػػا لمدينػػة الػػدماـ بالمممكػػة العربيػػة ا2100

 كاتجاهاتر المستقبمية ا   هػ 0111ـ / 2116نشأت ا كحتى عاـ 

( عمػػادة البحػػث 441ا رقػػـ   التػػراث كالتنميػػة فػػا محافظػػة العػػال : الكاقػػ  كادفػػاؽتحكػػيـ بحػػث بعنػػكاف ا  .1
 جامعة طيبة . –العمما 

ا الجغرافيػا كالتغيػرات العالميػة  مػؤتمر مدينة مكة المكرمػة ا آليات النمك الح رم لبحث بعنكاف ا تحكيـ  .1
 2/ 21 – 21 الفمػيس –فػا رحػا  جامعػة طيبػة المدينػة المنػكرة  : االعنػيف كالػذم عقػد المعاصػرة ا 

 ـ . 2101/ 1/ 1-0المكافؽ  ،هػ 0111

ا الجغرافيػػػا  مػػػؤتمر بحػػػث بعنػػػكاف ا دكر الجغرافيػػػا العربيػػػة فػػػا صػػػن  : ال ػػػرص كالتحػػػديات  ا تحكػػػيـ  .2
 الفمػيس –فا رحا  جامعة طيبة المدينة المنكرة  : االعنػيف كالذم عقد ية المعاصرة ا كالتغيرات العالم

 ـ . 2101/ 1/ 1-0المكافؽ  ،هػ 0111 2/ 21 – 21

ا  مػػؤتمر بحػػث بعنػػكاف ا التغيػػرات االقتصػػادية الجديػػدة بػػالمغر  : القطػػاع السػػياحا نمكذجػػان ا تحكػػيـ  .3
 –فا رحا  جامعػة طيبػة المدينػة المنػكرة  : االعنػيف كالذم عقد الجغرافيا كالتغيرات العالمية المعاصرة ا 

 ـ . 2101/ 1/ 1-0المكافؽ  ،هػ 0111 2/ 21 – 21 الفميس

ا الجغرافيػػػا  مػػػؤتمر ا لمدينػػػة مكػػػة المكرمػػػة  العمرانػػػاالنمػػػك بعػػػض ديناميكيػػػات بحػػػث بعنػػػكاف ا تحكػػػيـ  .4
 الفمػيس –ة المدينة المنكرة  : االعنػيف فا رحا  جامعة طيبكالذم عقد كالتغيرات العالمية المعاصرة ا 

 ـ . 2101/ 1/ 1-0المكافؽ  ،هػ 0111 2/ 21 – 21
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بحث بعنكاف ا التحكالت الجغرافية كتأعيرهػا عمػا فريطػة الكػكارث الطبيعيػة فػا المنطقػة العربيػة : تحكيـ  .5
فػا كالػذم عقػد ا الجغرافيػا كالتغيػرات العالميػة المعاصػرة ا  مػؤتمر دراسة فا األفطار كسبؿ المكاح ة ا 

 1-0المكافػؽ  ،هػػ 0111 2/ 21 – 21 الفمػيس –رحػا  جامعػة طيبػة المدينػة المنػكرة  : االعنػيف 
 ـ . 2101/ 1/

ا الجغرافيػا كالتغيػرات العالميػة المعاصػرة ا  مؤتمر بحث بعنكاف ا نقد من جية الجغرافيا اإلقميمية ا تحكيـ  .6
 ،هػػ 0111 2/ 21 – 21 الفمػيس –فػا رحػا  جامعػة طيبػة المدينػة المنػكرة  : االعنػيف ذم عقد كال

 ـ . 2101/ 1/ 1-0المكافؽ 

حالػػة دراسػػة لتطبيػػؽ المعػػايير الجغرافيػػة فػػا تفطػػيط المدينػػة :  تحكػػيـ بحػػث بعنػػكاف ا مدينػػة الباحػػة .01
 الصحراكية ا مجمة جامعة طيبة لآلدا  كالعمـك اإلنسانية  .

( عمػادة 1131ا رقػـ   : الكاقػ  كادفػاؽ بحث بعنكاف ا درء أفطار السػيكؿ فػا المدينػة المنػكرة تحكيـ .00
 هػ .0111جامعة طيبة ، عاـ  –البحث العمما 

الرابػ  لطػال  كطالبػات التعمػيـ العػالا بجامعػات ( أبحاث عممية فاصة بالمؤتمر العمما 2تحكيـ عدد   .02
 22 -06فػا رحػا  جامعػة أـ القػرم مػف كالذم عقد المممكة العربية السعكدية ا كزارة التعميـ العالا ، 

 هػ .0111جمادم ادفر 

تحكػػيـ بحػػث بعنػػكاف ا اإلقمػػيـ الػػكظي ا التعميمػػا لكميػػة العمػػـك كاددا  لمبنػػات األقسػػاـ األدبيػػة بمدينػػة  .01
دراسػة جغرافيػة ا  -ـ 2102/  2100هػػ   0112/0111السعكدية العاـ الدراسػا  –القصيـ  –دة بري

 مجمة  جامعة القصيـ فرع المغة العربية كالدراسات اإلنسانية .

باسػػػتفداـ نظػػػـ  تحكػػػيـ بحػػػث بعنػػػكاف ا الحػػػكادث المركريػػػة عمػػػا شػػػبكة الطػػػرؽ فػػػا المدينػػػة المنػػػكرة .01
 هػ .0111جامعة طيبة ، عاـ  –عمادة البحث العمما  (1162المعمكمات الجغرافية ا رقـ  

ا رقػـ  التجمعات السكانية فا منطقػة مكػة المكرمػة كالعكامػؿ المػؤعرة فػا تكزيع ػاتحكيـ بحث بعنكاف ا  .02
 هػ .0111جامعة الممؾ عبدالعزيز ، عاـ  –( عمادة البحث العمما 41 / 125 / 1434 

مكانية تنمية إدارت ػا ا تحكيـ  .03 اتجاهػات  بحث بعنكاف ا التكزي  الجغرافا لؤلحياء السكنية بمدينة تعز كا 
المكافػؽ  حمػكاففػا رحػا  جامعػة كالػذم عقػد ا  التنمية المستدامة فا الػكطف العربػا كآفػاؽ المسػتقبؿ

 ـ.2102 أبريؿ 24-26

إقلةُن  الجضائةش فةٍالرٌوُةح الوغةرذاهح  وآفةا الغُاعةح  ، الفضةا  الشَفةً تةُي الوةىسوزبحػث بعنػكاف ا تحكػيـ  .71

ا  اتجاهات التنمية المستدامة فػا الػكطف العربػا كآفػاؽ المسػتقبؿ ا  الغهىل الؼلُا لىالَح عطُف ًوىرجا
 ـ.2102 أبريؿ 26-24المكافؽ  حمكافالمزم  عقدة فا رحا  جامعة 

اتجاهػات التنميػة  ا  للهشاشةح واالعةرذاهحهىقةغ الةىبي الؼشتةً فةً الخةشائو الذولُةح بحػث بعنػكاف ا تحكيـ  .05
 26-24المكافػؽ  حمػكاففا رحػا  جامعػة كالذم عقد ا  المستدامة فا الكطف العربا كآفاؽ المستقبؿ

 ـ.2102 أبريؿ
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ا نزكح السكاف فا العراؽ دراسة كارتكجرافية النازحكف فا إقمػيـ كردسػتاف أنمكذجػا بحث بعنكاف تحكيـ  .06
 .2102جامعة المنكفية ، ، ا ، مجمة البحكث الجغرافية ، كمية اددا  

ا أعر االحتالؿ اإلسػرا يما عمػا الكتمػة العمرانيػة كالبنيػة التحتيػة فػا قطػاع غػزة ا ، بحث بعنكاف تحكيـ  .21
 .2102ا اددا  ، كمية البنات لآلدا  كالعمـك التربكية ، جامعة عيف شمس ، مجمة البحث العمما ف

دراسػػة مقارنػػة بػػيف المنطقػػة الشػػرقية كمنطقػػة  زراعػػػة النفيػػؿ كصػػناعة التمػػكرا بحػػث بعنػػكاف تحكػػيـ  .20
 .2103،  ك ر الشيخ، جامعة  اددا ا ، مجمة كمية   دراسة فا الجغرافية االقتصادية( القصيـ

 
  لألعاذزج واألعاذزج الوغاػذَي ٍالؼلو اإلًراجذحنُن : 

العمميػػة الدا مػػة لترقيػػة األسػػاتذة كاألسػػاتذة المسػػاعديف الػػدكرة العانيػػة عشػػرة  محكػػـ فػػا المجنػػة ع ػػك .0
 ( المجمس األعما لمجامعات  . 2103/2106 

التربيػػة ع ػػك لجنػػة فحػػص اإلنتػػاج العممػػا لدرجػػة أسػػتاذ مسػػاعد ألحػػد أع ػػاء هي ػػة التػػدريس بكميػػة  .2
 . 2102 ، جامعة الككيت -األساسية 

ع ػػك لجنػػة تحكػػيـ ا مشػػركع دليػػؿ دراسػػة تحديػػد معػػايير تعريػػؼ القريػػة ا ، كميػػة العمػػارة كالتفطػػيط ،  .1
 .2102، سبتمبر ، الرياض جامعة الممؾ سعكد 

، كميػػة اددا  ، لدرجػػة أسػتاذ ألحػد أع ػػاء هي ػة التػدريس لمترقيػة ع ػك لجنػة فحػص اإلنتػػاج العممػا  .1
 . 2102، العراؽ ، جامعة كربالء 

كميػػة  -ألحػػد أع ػػاء هي ػػة التػػدريس  مشػػارؾ ع ػػك لجنػػة فحػػص اإلنتػػاج العممػػا لمترقيػػة لدرجػػة أسػػتاذ .2
 . 2104، مممكة العربية السعكدية ، ال جازافاددا  ، جامعة 

جامعػة  -ألحػد أع ػاء هي ػة التػدريس  مشػارؾ ع ك لجنة فحص اإلنتاج العمما لمترقيػة لدرجػة أسػتاذ .3
 . 2104مع د دراسات الككارث كالالج يف ، الفرطـك ،   -أفريقيا العالمية 

كميػػة  -ع ػػك لجنػػة فحػػص اإلنتػػاج العممػػا لمترقيػػة لدرجػػة أسػػتاذ مشػػارؾ ألحػػد أع ػػاء هي ػػة التػػدريس  .4
 . 2104اددا  ، جامعة تعز ، اليمف ، 

كميػػة التربيػػة  -لمترقيػػة لدرجػػة أسػػتاذ ألحػػد أع ػػاء هي ػػة التػػدريس ع ػػك لجنػػة فحػػص اإلنتػػاج العممػػا  .5
 . 2104لمعمـك اإلنسانية ، جامعة تكريت ، العراؽ ، 

كميػة التربيػة ابػف  -ع ك لجنة فحص اإلنتاج العمما لمترقية لدرجة أستاذ ألحد أع اء هي ة التػدريس  .6
 . 2104رشد ، جامعة بغداد ، العراؽ ، 

كميػة  -ألحػد أع ػاء هي ػة التػدريس  مشػارؾ العممػا لمترقيػة لدرجػة أسػتاذع ك لجنة فحص اإلنتػاج  .01
 . 2104، جامعة الككفة ، العراؽ ،  اددا 

التربيػة كميػة  -ع ك لجنة فحػص اإلنتػاج العممػا لمترقيػة لدرجػة أسػتاذ ألحػد أع ػاء هي ػة التػدريس  .00
 . 2105، العراؽ ،  معنا، جامعة ال لمعمـك اإلنسانية
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، اددا  كميػة  -ع ك لجنة فحص اإلنتاج العمما لمترقية لدرجػة أسػتاذ ألحػد أع ػاء هي ػة التػدريس  .02
 . 2105، العراؽ ،  بغدادجامعة 

كميػة  -ع ك لجنة فحص اإلنتػاج العممػا لمترقيػة لدرجػة أسػتاذ مشػارؾ ألحػد أع ػاء هي ػة التػدريس  .01
 . 2105، جامعة الككفة ، العراؽ ،  اددا 

 

 

  : الحالح الؼولُح والخثشاخ 

 الشريؼ جامعة األزهر –التدريس بكمية التربية لمبنيف بالقاهرة  .0

 الشريؼ جامعة األزهر - التدريس بكمية التربية لمبنيف بت  نا األشراؼ .2
   الشريؼ جامعة األزهر –التدريس بكمية الدراسات اإلنسانية لمبنات بالقاهرة  .1

 كمية التربية لمبنات بالمدينة المنكرة . –أستاذ مشارؾ  .1

 جامعة طيبة . -كمية اددا   كالعمـك اإلنسانية بالمدينة المنكرة  –أستاذ مشارؾ  .2

 العالا لمسياحة كال نادؽ كترميـ ادعار بأبك قير، كزارة التعميـ العالا . بالمع دلتدريس ا .3

 جامعة حمكاف –التدريس بكمية التربية  .4

 عمرانية بال ي ة العامة لمتفطيط العمرانا بالقاهرةفبير الدراسات ال .5

 جامعة حمكاف .  –كمية اددا   –أستاذ الجغرافيا البشرية  .6
 
 

  : األًشطح الؼلوُح 

    : الٌذواخ والوؤذوشاخ 

 .0661جامعة اإلسكندرية ، مارس  –كمية اددا   –قسـ الجغرافيا  –الجغرافية كالمجتم   .0

 0662جامعة اإلسكندرية ، فبراير  –كمية اددا   –قسـ الجغرافيا  –الجغرافية كالتفطيط اإلقميما  .2
 .0662جامعة اإلسكندرية ، مارس  –كمية اددا  –قسـ الجغرافيا –االتجاهات الحديعة فا الجغرافية .1
 .0665أبريؿ  04-02الجمعية الجغرافية المصرية  –نحك فريطة جديدة لممعمكر المصرم  .1
    2111يكليك  23 جامعة اإلسكندرية–كمية اددا –قسـ الجغرافيا-ندكة األستاذ الدكتكر/سميماف حزيف .2
 .  2110فبراير  5لجنة الجغرافيا ، المجمس األعمى لمعقافة ،  –العمراف العشكا ا فا مصر  .3
 .2110مايك 21-06لجنة الجغرافيا، المجمس األعمى لمعقافة  –حا رل كمستقبمر –الريؼ المصرم .4
 .2112فبراير  25الجمعية الجغرافية المصرية  -اإلبعاد الجغرافية لمصراع فا أفغانستاف .5
 .2112أبريؿ  11جامعة القاهرة  –قسـ الجغرافيا بكمية اددا   -التنمية كالبي ة فا مصر .6

 .2112ديسمبر  21- 04غرافى بالقاهرة المركز الديمكج –ق ايا السكاف كالتنمية  .01
كمية اددا   –الجغرافيا فا عالـ متغير   ندكة األستاذ الدكتكر عبدال تاح محمد كهيبة( قسـ الجغرافيا .00

 .2111جامعة اإلسكندرية ، يكليك 
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       كمية اددا     –اإلنساف كالبي ة إلى أيف ؟  ندكة األستاذ الدكتكر جكدة حسنيف جكدة( قسـ الجغرافيا .02
 .2111جامعة اإلسكندرية ، يكليك 

 .2111سكاف مصر إلى أيف ؟  األستاذ الدكتكر فتحا محمد أبكعيانة(، مكتبة اإلسكندرية ، أبريؿ  .01
المشكمة السكانية فا مصر ك أبعادها الجغرافية ؟  األستاذ الدكتكر فتحا محمد أبكعيانة( ، مركز                  .01

 .2112 اإلبداع بالعطاريف ، مايك
نظـ المعمكمات الجغرافية كدكرها فا فدمة البي ة كالمجتم   ندكة األستاذ الدكتكر فتحا محمد   .02

 .2112أبكعيانة ( يكليك 
 .2113الجغرافية كحكار الح ارات  ندكة األستاذ الدكتكر محمد فميس الذككة( يكليك  .03
سعكدية ، كمية السياحة كال ندقة الممتقا العالث لمتنمية السياحية كالعقارية بالمممكة العربية ال .04

 .2114فبراير  3-1بالمدينة المنكرة فالؿ ال ترة مابيف 
ندكة الممكعات البي ية كسبؿ الحد من ا ، أمانة المدينة المنكرة ، بالتعاكف م  جامعة طيبة فالؿ           .05

 . 2114فبراير  22 – 21ال ترة مابيف 
الدكتكر فتحا عبدالعزيز أبكرا ا ( ، قسـ الجغرافيا صحارم مصر أمؿ المستقبؿ   ندكة األستاذ  .06

كنظـ المعمكمات الجغرافية ، كمية اددا  جامعة اإلسكندرية، قسـ الجغرافيا كنظـ المعمكمات الجغرافية 
 .2114، كمية اددا  جامعة اإلسكندرية ، يكليك 

كتحديات المستقبؿ ا  مؤتمر المؤتمر السنكم األكؿ ا مكارد الميال فا مصر بيف اإلمكانيات المتاحة  .21
األستاذ الدكتكر محمد مدحت جابر عبد الجميؿ( ، قسـ الجغرافيا كنظـ المعمكمات الجغرافية ، كمية 

 .2115اددا  جامعة اإلسكندرية ، يكليك 

الممتقا العمما األكؿ ألبحاث المدينة المنكرة كالذم تنظمر جامعة طيبة بالتعاكف أـ القرم ممعمة فا  .20
 هػ .0126/ 00-6دـ الحرميف الشري يف ألبحاث الح  ، جامعة طيبة ربي  األكؿ مع د فا

ندكة الممكعات البي ية كسبؿ الحد من ا ، أمانة المدينة المنكرة ، بالتعاكف م  جامعة طيبة فالؿ           .22
 .2116فبراير  01 – 02ال ترة مابيف 

 ـ .1/2/2116طيبة األحد الممتقا العمما العالث لكمية العمـك التطبيقية جامعة  .21

الممتقا العمما العانا ألبحاث المدينة المنكرة كالذم تنظمر جامعة طيبة بالتعاكف أـ القرم ممعمة فا  .21
 هػ .0111/ 3-2مع د فادـ الحرميف الشري يف ألبحاث الح  ، جامعة طيبة ربي  األكؿ 

ا مؤتمر األستاذ الدكتكر عيسا عما المؤتمر السنكم العاناا الجغرافيا كالتغيرات العالمية المعاصرة  .22
 .2116يكليك  ، قسـ الجغرافيا كنظـ المعمكمات الجغرافية،كمية اددا  جامعة اإلسكندرية إبراهيـ(،

هػ 21/0/0110-05ندكة التعميـ العالا لم تاة ...األبعاد كالتطمعات ، جامعة طيبة فالؿ ال ترة مف  .23
 ـ .0/2101/ 3 – 1، المكافؽ 

ا العالث ألبحاث المدينة المنكرة كالذم تنظمر جامعة طيبة بالتعاكف أـ القرم ممعمة فا الممتقا العمم .24
 هػ .0110/  5-4مع د فادـ الحرميف الشري يف ألبحاث الح  ، جامعة طيبة ربي  األكؿ 
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المؤتمر السعكدم الراب  ا إس امات كميات العمـك بالمممكة العربية السعكدية فا مسيرة التنمية ا ،  .25
 ـ .1/2101/ 21 – 20هػ ، المكافؽ 6/1/0110-3عة طيبة فالؿ ال ترة مف جام

المؤتمر السنكم الدكلاا السياحة العربية فا عالـ متغير ا  بمناسبة اليكبيؿ الذهبا لشعبة الفرا ط  .26
كالمساحة كتكريـ ركادها( ، قسـ الجغرافيا كنظـ المعمكمات الجغرافية ، كمية اددا  جامعة اإلسكندرية 

 ـ .2101يكليك 21 – 20المكافؽ ، 

مؤتمر دكر الجامعات العربية فا تعزيز مبدأ الكسطية لدم الشبا  العربا ، جامعة طيبة فالؿ ال ترة  .11
 ـ .2100/ 6-3األربعاء  –هػ ، المكافؽ األحد 0112ربي  العانا  1 -0مف 

 مؤتمر األستاذ الدكتكر  المؤتمر السنكم الدكلا ا مكارد الميال كق ايا التنمية فا الكطف العرباا .10
فايز محمد العيسكم( ، قسـ الجغرافيا كنظـ المعمكمات الجغرافية ، كمية اددا  جامعة اإلسكندرية ، 

 ـ .2100يكليك 23 – 22المكافؽ 

ا  مؤتمر األستاذ كالتحكالت السياسية فى الكطف العربى الجغرافياالمؤتمر السنكم الراب  عشرا  .12
ير( ، قسـ الجغرافيا كنظـ المعمكمات الجغرافية ، كمية اددا  جامعة الدكتكر محمد ال تحا بك

 ـ .2102 يكليك 5 – 4اإلسكندرية ، المكافؽ 

ا  قسـ الجغرافيا كنظـ الجغرافيا كآفاؽ التنمية فا الكطف العربا المؤتمر السنكم الفامس عشرا  .11
 ـ .2101سبتمبر  4 – 3المعمكمات الجغرافية ، كمية اددا  جامعة اإلسكندرية ، المكافؽ 

ا كالػذم  المؤتمر الجغرافا الػدكلا ا اتجاهػات التنميػة المسػتدامة فػا الػكطف العربػا كآفػاؽ المسػتقبؿ .11
 ـ .2102 أبريؿ 26-24المكافؽ  سكؼ يعقد فا رحا  جامعة حمكاف 

قسـ الجغرافيا كنظـ ، فا م ترؽ طرؽ ا ... الكطف العرباالمؤتمر السنكم السادس عشرا  .12
 ـ .2103يكليك  25 – 24المعمكمات الجغرافية ، كمية اددا  جامعة اإلسكندرية ، المكافؽ 

قسـ الجغرافيا كنظـ المعمكمات ا ،  دكر الجغرافيا فا إشكاليات كطننا العرباا اإلقميما المؤتمر  .13
 ـ .2104 مارس 6 – 4، المكافؽ  القاهرةغرافية ، كمية اددا  جامعة الج

مركز البحكث الجغرافية ا ، مؤتمر المكارد الما ية كآفاؽ التنمية فا الكطف العربا ا اإلقميما المؤتمر  .14
 ـ .2104 ديسمبر 00 – 6، المكافؽ  المنكفية، كمية اددا  جامعة كالكارتكجرافية 

 

  : الذوساخ الؼلوُح 

 2112ي ني   19-17أعداد المعمم الجامعي   .1

 .2115ماي   9 - 7أخالقيات  آداب المهنة   .2
 .2116يناير  21 - 19تصميم المقرر الجامعي   .3
 .2116مارس  2 - 1الساعات المعتمدة   .4
 .2116أبريل  21 – 19إدارة االجتماعات   .5
 5 التكن ل جيتتا  النقتتل البنتترا ختتالل الفتتترة متتن نظتتم المعم متتات الجغرافيتتة متتن األكاديميتتة العربيتتة لمعمتت م  .6

 . سبتمبر 11ي لي  إلي 
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7. Attended and Successfully Passed " Basic Concepts of GIS Using Are View 

Approach " a48 – Hour Component of Professional Certificate in Geographic 

Information System , From The 5
th

 of July 2009 to the 11
th

 of September 2009 With 

grade . 
-13االثنتتين  –د رة تدريبيتتة  عمتتى نظتتام "جستت ر " عمتتادة التعمتتيم عتتن بعتتد ي جامعتتة طيبتتة يتت مي األنتتد  .8
 م .2111يناير  21-19هت ي الم افق 14/1/1432

جامعتتة طيبتتة   –يتتة المجتمتت  كم –Spssد رة مهتتارات تنميتتل البيانتتات باستتتخدام برنتتاما التنميتتل ا نصتتا ي  .9
ينتتتتاير  19 -ديستتتتمبر  26هتتتتت الم افتتتتق 15/2/1432 -هتتتتت21/1/1432األربعتتتتا   –ختتتتالل الفتتتتترة متتتتن  األنتتتتد 

 م  .2111

10. - ArcGIS Desktop 1 : Getting Started With GIS .Monday 21 – February , 2011 

.ESRI Company  , Taibah University 

11. - ArcGIS Desktop 11 : Tools and Functionality .Tuesday 01 – March , 2011 .ESRI 

Company  , Taibah University . 

12. - ArcGIS Desktop 111 : Workflows and Analysis .Tuesday 01 – March , 2011 

.ESRI Company  , Taibah University . 

13. - ArcGIS Desktop 1TT : EXPLORING ENVI .12-14 March , 2011 .ESRI 

Company  , Taibah University . 

 .2112ي لي   5 – 3نظم االمتنانات  تق يم الطالب   .14
 .2112ي لي   12 – 11معايير الج دة فى العممية التدريسية  .15
 .2112ي لي   16 – 14إدارة ال قت  االجتماعات  .16
 .2112ي لي   19 – 17النشر العممي لمبن ث  .17
 .2112ي لي   26 – 24إدارة الفريق البنثي  .18
 .2112ي لي   31 – 28مهارات العرض الفعال  .19

 .2112سبتمبر  ICDLالرخصة الد لية لقيادة الناسب اآللي شهادة ناصل عمي  .21

 تنظيم شركة  2115أكت بر  11-9ا سكندرية  " ي إستراتيجية التخطيط في ا دارة العميا" د رة  .21

Profile For Consuutation &Management Training 
 تنظيم شركة  2115أكت بر  24-23ا سكندرية  " ي االتجاهات النديثة في ا دارة العميا" د رة  .22

Profile For Consuutation &Management Training 
 

 

 واللجاى وسػ الؼول والوحاضشاخ 

عداد التقاريرا ، ال ي ة الكطنية لمتقكيـ كاالعتماد  .0 كرشة عمؿ بعنكاف ا تكصيؼ البرام  كالمقررات كا 
 25-24هػ ، المكافؽ 01/01/0110األكاديما ، بالتعاكف م  جامعة طيبة  يكما العالعاء كاألربعاء 

 ة ـ، ككالة الجامعة لمتطكير كالجكدة،فندؽ الميردياف، المدينة المنكر 2101أبريؿ 

كرشة العمؿ العممية الفاصة بالمدينة المنكرة فا الكقت الحا ر ، كتقديـ كرقة عمؿ بعنكاف ا جغرافية  .2
الفدمات بالمدينة المنكرة ا ، بتكميؼ مف دارة الممؾ عبدالعزيز ، كمكسكعة الح  كالحرميف الشري يف 
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هػ ، 0112جمادل ادفر  6، فندؽ أنكار المدينة المنكرة ا مكفنبيؾ ا المدينة المنكرة ، الفميس 
 ـ .2100/  2/  02المكافؽ 

ا بدعكة مف الجمعية  ػه0121ق / 0136إلقاء محا رة عف ا التغيرات العمرانية بالمدينة المنكرة  .1
هػ المكافؽ 21/1/0111الجغرافية السعكدية ، كالنادم األدبا بالمدينة المنكرة مساء يكـ العالعاء 

 ـ .2/2/2101
مفرجات كميات اددا  م  احتياجات سكؽ العمؿ ( المدينة المنكرة ، جامعة كرشة عمؿ  مكا مة  .1

 ـ .21/1/2101هػ المكافؽ 01/3/0111طيبة ، السبت 

 .2101/2101ع ك لجنة المكتبات بكمية اددا  جامعة حمكاف عف العاـ الجامعا  .2

 .2102/2103ع ك مجمس كمية اددا  جامعة حمكاف عف العاـ الجامعا  .3

فا ندكة كات  بدعكة مف ال ي ة المصرية العامة لمكتا  المشاركة فا معرض القاهرة الدكلا لمكتا   .4
ككتا  لمدكتكر مصط ا الح ناكل ككاف مك كع ا ا قناة السكيس كمشكالت ا المعاصرة ا بتاريخ 

1/2/2103 . 

لبعد الجغرافا لحرك  اا  بمحا رة بعنكاف المكسـ العقافا لمجمعية الجغرافية المصريةالمشاركة فا  .5
 . 3/2/2104ا بتاريخ الجيميف الراب  كالفامس فا الكطف العربا 

كميػػة اددا  جامعػػة بنػػا  -نػػدكة المجمػػس األعمػػا لمعقافػػة بالتعػػاكف مػػ  قسػػـ الجغرافيػػا المشػػاركة فػػا  .6
:   التنميػة البشػرية فػا محافظػة بنػا سػكيؼ مؤشػراتتطبيقات أسمك  التحميػؿ العػامما عمػا ا  سكيؼ

 ـ .2104/ 6/1تحميؿ كما مقارف  ا يـك األحد المكافؽ 
 

 

 ػضىَح الجوؼُاخ الؼلوُح   

 .مصريةالجمعية الجغرافية المجمس إدارة ع ك  .0

 VIP/  04/  س  / 32ع ك االتحاد الدكلا لمصحافة العربية ككد  .2

 ككد الع كية : ع  210 : ع كيةرقـ العمماء مصر مجمس  ع ك  .1

 .  H 22/  2123ع ك  المجمس األعمى لحقكؽ اإلنساف ر اسة مجمس الكزراء رقـ الع كية :  .1

 .سعكديةع ك الجمعية الجغرافية ال .2

 .كريةسالجمعية الجغرافية الهي ة تحرير مجمة ع ك  .3

 .نقابة الم ف التعميميةع ك  .4

 ع ك نادل االتحاد السكندرم لؤللعا  الريا ية .5

 سكندريةإلالفرا ط باع ك رابطة فريجا المساحة ك  .6

 المجمس العربا لمعمـك االجتماعيةع ك  .01

 ع ك جمعية الش يد محمد مرسا الفيرية .00

 جامعة المعنا. -كمية التربية األساسية  -أكركؾ لمعمكـ اإلنسانية ع ك ال ي ة االستشارية لمجمة  .02
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ع ػػك محكػػـ فػػا المجنػػة العمميػػة الدا مػػة لترقيػػة األسػػاتذة كاألسػػاتذة المسػػاعديف الػػدكرة العانيػػة عشػػرة  .01
 ( المجمس األعما لمجامعات  . 2103/2106 

 

 : الجىائض الؼلوُح 

ا رسـ األ لى عمى مست ى الجمه رية في العم م االجتماعية في المسابقة  التي كانت بعن ان  الجا زة .0
 .2111تنظيم مجم عة شركات سيراميكا كمي باترا عام   المستقبؿ اصكرة مصر 

الجا زة العالعة عمى مستكل الكطف العربا فا المسابقة كالتا كانت بعنكاف ا الديمقراطية عبر تاريخ  .2
الككيت ا تنظيـ المركز األعالمى الككيتا بالقاهرة ، كالمجمس الكطنا لمعقافة كال نكف كاددا  بالككيت 

 .2110، عاـ 

مكافقة نا   ر يس الجامعة لمدراسات العميا كالبحكث بتاريخ بك جامعة حمكاف ك رش  قبؿ كمية اددا   .1
لنيؿ جا زة الممؾ فيصؿ العالمية لمدراسات اإلسالمية كمك كع ا ا ـ عما ترشيحا 22/1/2101

 ـ.2102هػ/0113التراث الح ارم لممدينة المنكرة ا لعاـ 

عما ترشيحا لنيؿ جا زة  1/00/2101( بتاريخ 065بجمستر رقـ  الجغرافيا قسـ جمس مرش  قبؿ  .1
 ـ.2102ت كؽ العمما لعاـ لمالدكلة 

 .2102 عاـ التشجيعيةلجا زة الدكلة  حمكافمرش  جامعة  .2

 هي  والرقذَش والشنش دسوع الرنشَن والروُض: 
 .ـ  0/1/1/2100جامعة طيبة بالمدينة المنكرة ا المعاصرة العالمية الجغرافيا كالتغيرات ا مؤتمر  .0

أبريؿ  26-24جامعة حمكاف ا اتجاهات التنمية المستدامة فا الكطف العربا كآفاؽ المستقبؿ ا مؤتمر  .2
 ـ .2102

 ـ .2102 مصريةالجمعية الجغرافية ال .1

 ـ .2102الجمعية الجغرافية السعكدية  .1

 ـ .2102عاـ المنظمة العربية لمتدري  كتنمية المكارد البشرية  .2

 مف النقابة العامميف بتكنكلكجيا المعمكمات كالبرمجيات تقديرشكر ك  فطا  .3

ش ادة تقدير مف جريدة كمكق  مصر المحركسة تقديرا لممشاركة فا احت الية اليـك العالما لمسالـ  .4
 . 2103سبتمبر  21

 21ماها لمنشر كالتكزي  تقديرا لممشاركة فا احت الية اليـك العالما لمسالـ ش ادة تقدير مف شركة  .5
 . 2103سبتمبر 

التنمية  مؤشراتتطبيقات أسمك  التحميؿ العامما عما ا  كمية اددا  جامعة بنا سكيؼش ادة تقدير  .6
ـك األحد ندكة المجمس األعما لمعقافة يفا : تحميؿ كما مقارف  ا   البشرية فا محافظة بنا سكيؼ

 ـ .2104/ 6/1المكافؽ 
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 : اإلششاف ػلً األعش الطالتُح 

  2111نتي عام  1997جامعة نم ان منذ عام  –مساعد را د أسرة الزه ر بكمية اآلداب . 

  2113 – 2112عض  لجنة الدراسات العميا  البن ث بالكمية خالل العام الجامعي. 

  نتتى متاي   1995ينظمها قسم الجغرافيا بآداب نم ان منذ عتام  أشارك في الرنالت الميدانية العممية التي
ي نيتتث شتتاركت فتتي العديتتد متتن التترنالت الميدانيتتة العمميتتة إلتتى مدينتتة الستتادات   الفيتت م  منافظتتة  2116

 مطر ح  سي ة .

  م2111-2118جامعة طيبة من  –عض  المجنة االجتماعية بكمية اآلداب  العم م ا نسانية 

 حرً اِى :  2002ترذسَغها خال ل الفرشج هي ػام  الوىاد الرٍ قود 
 أسـ المادة مسمسؿ أسـ المادة مسمسؿ
 جغرافية أفريقيا  ن ض النيل  .2 جغرافية المدن  .1
 جغرافية العالم ا سالمي  .4 جغرافية العمران الريفي  .3
 جغرافية النقل  التجارة  .6 جغرافية مصر  .5
 نظم المعم مات الجغرافية مقدمة في  .8 جغرافية مصر البشرية  االقتصادية  .7
 نماذج  نظريات  .11 مبادئ المسانة  الخرا ط  .9
 جغرافية التنمية   .12 الجغرافية العممية  .11
 تنمية الم ارد البشرية   .14 الجغرافية السياسية  .13
 لعامةجغرافية اال   .16 جغرافية أ ربا  .15
  األقاليمتخطيط المدن   .18 جغرافية العالم ا قميمية  .17
 أسس التخطيط البي ي   .21  الصناعةجغرافية التعدين   .19
 الفكر الجغرافي المعاصر   .22 الجغرافية البشرية  .21
 م ض ع خاص   .24 الجغرافية الطبية  .23
 قاعة بنث   .26 الدراسة الميدانية  .25
 استخدامات األرض  .28 جغرافية التنمية البشرية  .27
 الجغرافية النضارية   .31 جغرافية التس يق  .29
 االجتماعيةالجغرافية   .32 الجغرافية االقتصادية  .31
 خرا ط الت زيعات البشرية  .34 جغرافية السيانة  .33
 جغرافية العالم الجديد  .36 جغرافية ال طن العربي  .35
 الطاقةجغرافية   .38 جغرافية التخطيط ا قميمي  .37
 التخطيط العمراني  .41 جغرافية السكان  .39
 مقدمة في االستشعار عن بعد  .42 مناها البنث الجغرافي  .41

 

  الوؤلفحالؼلوُح النرة : 

 .2111عمر محمد عما محمد ا دراسات فا جغرافية مصر ا ، مطبعة سعيد رأفت ، اإلسكندرية ،  .0

اء لدنيا الطباعة كالنشر عمر محمد عما محمد ا القكاعد المن جية المعاصرة لمجغرافيا العامة ا ، دار الكف .2
 .2101، اإلسكندرية ، 
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كتطبيقات ا ، دار الكفاء لدنيا الطباعة كالنشر ، أسس  –عمر محمد عما محمد ا جغرافية العمراف الري ا  .1
 .2102اإلسكندرية ، 

عمر محمد عما محمد ا الجغرافية البشرية األسس ك االتجاهات الحديعة كالمعاصرة ا ، دار الكفاء لدنيا  .1
 .2102الطباعة كالنشر ، اإلسكندرية ، 

ا ، دار الكفاء لدنيا الطباعة كالمعاصرة من جية الدراسة بيف العمر محمد عما محمد ا جغرافية المدف  .2
 .2103كالنشر ، اإلسكندرية ، 

عمر محمد عما محمد ا جغرافية العالـ الجديد ا ، دار الكفاء لدنيا الطباعة كالنشر ، اإلسكندرية ،  .3
2103. 

كالنشر  عمر محمد عما محمد ا الجغرافية التطبيقية بيف األصالة كالمعاصرة ا ، دار الكفاء لدنيا الطباعة .4
 .2104، اإلسكندرية ، 

عمر محمد عما محمد ا الجغرافية اإلقميمية : األسس كالم اهيـ ا ، دار الكفاء لدنيا الطباعة كالنشر ،  .5
 .2104اإلسكندرية ، 

المعاصرة ا ، دار الكفاء لدنيا المن جية ك  ك ألصكليةعمر محمد عما محمد ا ال كر الجغرافا بيف ا .6
 .2105كندرية ، الطباعة كالنشر ، اإلس

عمر محمد عما محمد ا جغرافية أفريقيا كحكض النيؿ ا ، دار الكفاء لدنيا الطباعة كالنشر ، اإلسكندرية  .01
 ،2106. 

ا ، دار الكفاء لدنيا الطباعة  المن جية كالمعاصرةعمر محمد عما محمد ا جغرافية النقؿ كالتجارة بيف  .00
 .2106كالنشر ، اإلسكندرية ، 

 

  الؼلوٍ الوٌشىساإلًراج 

 

( 41مجمتة الجمعيتة الجغرافيتة المصترية ي العتدد )ا بعض فصا ص العمراف فا مدينػة إدفػك ا ،   الثحس األول  :
 . 2114تاريخ النشر  -الجز  الثاني 

، الجمعيتة الجغرافيتة المصترية دراسػة جغرافيػة ا ، مجمػة  –ا اسػتفداـ األرض فػا مدينػة إدفػك   الثحةس الاةاًٍ :
 . 2115تاريخ النشر  -( الجز  الثاني 46)العدد 

الجمعيتة الجغرافيتة المصترية ي العتدد  مجمةدراسة تحميمية ا،   –ا الكاق  الجغرافا لمدينة سيكة   الثحس الاالس  :
 م .2116تاريخ النشر  -( سمسمة بن ث جغرافية 12)

كأعرهػػا فػػا التنميػػة السػػياحية بمدينػػة الدكليػػة الكافػػدة التكزيػػ  الجغرافػػا لحركػػة السػػياحة ا   : الثحةةس الشاتةةغ
جامعتتة ا ستتكندرية ي سمستتمة ا صتتدارات  –مجمتتة ا نستتانيات كميتتة اآلداب بتتدمنه ر تحميػػؿ جغرافػػا ا،   –األقصػػر 

 . 2117الخاصة ي 
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 –الحراؾ التنمػكم بالمنطقػة المركزيػة فػا المدينػة المنػكرة دافػؿ الطريػؽ الػدا رم األكؿ   :"  خاهظالثحس ال  
( مػػػارس 06جامعػػػة المنكفيػػػة ،  العػػػدد   –ا ، مجمػػػة مركػػػز البحػػػكث الجغرافيػػػة كالكارتكجرافيػػػة  جغرافػػػاتحميػػػؿ 
 ـ .2115

دراسػة ميدانيػة ا،  –ا فصػا ص منطقػة النػكاة التجاريػة ببمديػة قبػاء  المدينػة المنػكرة( :  غةادطالثحس ال  
 ـ .2115 ( ،25، العدد   جامعة اإلسكندرية ، سمسمة اإلصدارات الفاصة –مجمة كمية اددا  

 مدينػػة المنػػكرةفػػا الالحاليػػة كالمسػػتقبمية  اكاتجاهات ػػا التحميػػؿ المكػػانا لمتغيػػرات العمرانيػػة   : غةةاتغالثحةةس ال
الجمعيتتة الجغرافيتتة  مجمتتةـ(  باسػػتفداـ نظػػـ المعمكمػػات الجغرافيػػة ا ،  2125ق/0121-ـ 0621هػػػ/ 0136 

 م .2111جغرافية ي ( سمسمة بن ث 41المصرية ي العدد )
-ـ 0661هػ/ 0101بأحياء المدينة المنكرة  األرض  تفداماتسا التغير الكما كالنكعا ال : اهيالثحس الا
 ـ .2102( سمسمة بحكث جغرافية ، 24ـ( ، مجمة الجمعية الجغرافية المصرية ، العدد  2102ق/0111

كاالستشعار عف بعد فا رصد كمعالجة مشكمة استفداـ نظـ المعمكمات الجغرافية ا  : راعغالثحس ال
( سمسمة بحكث جغرافية 25، مجمة الجمعية الجغرافية المصرية ، العدد   العشكا يات السكنية بالمدينة المنكرة

 ـ 2102، 
ا اإلبعاد البي ة لمكاق  السكنا فا المدينة المنكرة م ر فميؿ عمر الكيالناباالشتراؾ م  أ.د/  : ؼاششالثحس ال

ي كمية اآلداب  العم م ا نسانية ي جامعة طيبة بالمدينة  ا ،  بحكث المؤتمر الجغرافا الدكلا ةدراسة تحميمي –
 م .2113المن رة ي 
ا ،   بمدينة مكة المكرمةالسيارات كقكد تعب ة محطات  فدمة التحميؿ المكانا لتكزي ا  : حادي ػششالثحس ال

 ـ .2101( سمسمة بحكث جغرافية ، 30دد  مجمة الجمعية الجغرافية المصرية ، الع
 –العػػانكل العػػاـ الرسػػما بحػػى المنتػػزة التعمػػيـ تقيػػيـ التكزيػػ  الجغرافػػى لمػػدارس  : " اةةاًٍ ػشةةشالثحةةس ال  

الشػػرؽ األكسػػط ، جامعػػة عػػيف شػػمس ، الجػػزء األكؿ ،  كدراسػػات ا، مجمػػة مركػػز بحػػكث محافظػػة اإلسػػكندرية
 ـ .2101( ، سبتمبر ، 11العدد 
دراسة جغرافية باستفداـ التحميؿ العاممى ا،  مجمػة  -ا التركي  الدافما بالمدينة المنكرة  : االس ػششال الثحس

 ـ .2101( ، يناير 0( ، العدد 41جامعة القاهرة ، المجمد   –كمية اددا  
تحميػؿ بعػض مؤشػرات ال قػر الح ػرم ا مػ  أ.د / محمػد ال تحػا بكيػر حسػيف  باالشػتراؾ : شاتغ ػششالثحس ال

،  الجغرافيا كآفاؽ التنمية فا الػكطف العربػاا،  بحكث مؤتمر  دراسة ميدانية - اإلسكندريةبحا المنتزل محافظة 
 ـ .2101سبتمبر  4 – 3كمية اددا  جامعة اإلسكندرية ، المكافؽ 

مفططػػات المعػػايير الجغرافيػػة لتقيػػيـ الا  حسػػف كشػػاش الجنػػاباباالشػػتراؾ مػػ  أ.د /  :خةةاهظ ػشةةش الثحةةس ال
 ا،  بحػكث مػؤتمر اتجاهػات التنميػة المسػتدامة كأفػاؽ المسػػتقبؿ  فػا التنميػة الح ػريةالعمرانيػة لممدينػة كدكرهػا 

، مجمػػة كميػػة اددا  ، ـ 2102أبريػػؿ  26 – 24، المكافػػؽ  حمػػكاف، كميػػة اددا  جامعػػة  فػػا الػػكطف العربػػا
 0145 - 0111( ، المجمد العانا ، الجزء العانا ، ص .ص  2103يؿ جامعة حمكاف ،  عدد فاص  أبر 
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الرحلُةةل الونةةاًً لرىصَةةغ الوجوؼةةاخ الرجاسَةةح ا  باالشػػتراؾ مػػ  د / هػػانا حسػػنا غػػزؿ :غةةادط ػشةةش الثحةةس ال

ا،  بحػػكث مػػؤتمر اتجاهػػات  باسػػتفداـ نظػػـ المعمكمػػات الجغرافيػػة – اإلسػػكندريةاالمػػكالتا بحػػى المنتػػزة محافظػػة 
أبريػؿ  26 – 24، كميػة اددا  جامعػة حمػكاف ، المكافػؽ  فا الكطف العربػا التنمية المستدامة كأفاؽ المستقبؿ 

،   الجػزء العػانا ، المجمػد األكؿ،  ( 2103، مجمة كميػة اددا  ، جامعػة حمػكاف ، عػدد فػاص  أبريػؿ ـ 2102
 .413 - 362ص .ص  
هؤشةشاخ الفقةش الحضةشٌ فةٍ حةٍ الوٌرةضٍ باالشتراؾ م  أ.د / محمد ال تحا بكير حسػيف ا  :غاتغ ػشش الثحس ال

ا،  بحػػػكث مػػػؤتمر اتجاهػػػات التنميػػػة  هحافظةةةح اإلعةةةنٌذسَح ناإلعةةةناى وخةةةذهاخ الثٌةةةً الرحرُةةةح والٌقةةةل والوىا ةةةالخ 
أبريػػػؿ  26 – 24، المكافػػػؽ  ، كميػػػة اددا  جامعػػػة حمػػػكاف فػػػا الػػػكطف العربػػػا المسػػػتدامة كأفػػػاؽ المسػػػتقبؿ 

( ، المجمػػد العػػانا ، الجػػزء الرابػػ  ، 2103، مجمػػة كميػػة اددا  ، جامعػػة حمػػكاف ، عػػدد فػػاص  أبريػػؿ ـ 2102
 . 0514 - 0502ص .ص  
  ا استفداـ نظـ المعمكمات الجغرافية لتحميؿ فريطة السػياحة الدينيػة فػا المدينػة المنػكرة  :ااهي ػشش الثحس ال
 ـ .2103( ، أبريؿ 1  ( ، العدد43، المجمد   جامعة القاهرة –ة كمية اددا  ا ،  مجم
تطبيقية فا جغرافيػة ال قر الح رم فا حا المنتزة   محافظة اإلسكندرية ( دراسة فا ا  :ػشش  راعغالثحس ال
،  نػػػكفمبر الشػػػرؽ األكسػػػط ، جامعػػػة عػػػيف شػػػمس ، الجػػػزء األكؿ ،كدراسػػػات مجمػػػة مركػػػز بحػػػكث ا ، السػػػكاف 
 ـ .2105

 
 عمر محمد عما محمد أ.د /

 قسـ الجغرافيا كنظـ المعمكمات الجغرافية - أستاذ الجغرافية البشرية 

 11795القاهرة ص .    –جامعة حمكاف  -كمية اددا    –

 ككد الع كية : ع 210ع ك مجمس عمماء مصر رقـ الع كية :   -
 .  H 22/  2123ع ك  المجمس األعمى لحقكؽ اإلنساف ر اسة مجمس الكزراء رقـ الع كية :  -

 ع ك مجمس إدارة الجمعية الجغرافية المصرية  -

 المجاف العممية الدا مة لمترقيات لؤلساتذة كاألساتذة المساعديفمحكـ فا ع ك   -
  سعكديةع ك الجمعية الجغرافية ال -

  سكريةالجمعية الجغرافية ال ال ي ة االستشارية ع ك -
 VIP / 04س /  / 32ع ك االتحاد الدكلا لمصحافة العربية ككد  -

Dr_omar_m1967@hotmail.com  

Dr_omar_m1967@yahoo.com 


