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كلیـــة اآلداب

وحدة ضمان الجودة والتأھیل االعتماد

سیـــــرة ذاتیــــــة
:الشخصیةالبیانات: أوالً 



: العلمیةالمؤھالت: ثانیا
الدولةالجهةالكلية التخصص العامعليهاالحصولتاريخالدرجة

-جغرافية بشريةم٢٠١٣الدكتوراه
مدن

مصرجامعة بني سويفاآلداب

-جغرافية بشريةم٢٠٠٩الماجستير
مدن

مصرجامعة بني سويفاآلداب

فرع –جامعة القاهرة آلداباجغرافيام٢٠٠٣الليسانس
بني سويف

مصر

التدرج االكادیمي ثالثا: 
الوظيفة

م٢٠٠٥–٥-٢٣معيد

م٢٠١٠–١–٢٤مدرس مساعد

م٢٠١٣–٥–٢٨مدرس

د/ أحمد عبد الرحمن سید عبد القادر: االسم
متزوج: االجتماعیة الحالة 
م١٩٨٢–٢–٢٤: المیالد تاریخ 
قریة نعیم–مركز بني سویف –بني سویف محافظة: المیالدمكان 

مصري: الجنسیة
اللغة العربیة: التي یجیدھا اللغة 

جغرافیة بشریة: التخصص العام 
جغرافیة العمران الحضري ( المدن ): صص الدقیقخالت

٠١٢٢٥٢١٣٢٠١:الھاتف رقم 
٠١١١٧٠٣٠٧٦٠رقم الموبایل : 

ahmed_bs82@yahoo.comالبرید االلیكتروني

ة
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:الورش التدریبیة التي تم الحصول علیھاالدورات و رابعا: 
السنةالجهةطبيعة الدورة الورشةالدورة أواسم

٢٠٠٧جامعة بني سويفترقيةمهارات االتصال الفعال
٢٠٠٧جامعة بني سويفترقيةمهارات العرض الفعال

التدريس لألعداد الكبيرة 
والصغيرة

٢٠٠٧جامعة بني سويفترقية

٢٠٠٧جامعة بني سويفترقيةتنمية مهارات التفكير
٢٠٠٩بني سويفجامعةترقيةالنشر الدولي للبحوث العلمية

٢٠٠٩جامعة بني سويفترقيةنظام الساعات المعتمدة
٢٠٠٩جامعة بني سويفترقيةأخالقيات البحث العلمي
٢٠٠٩جامعة بني سويفترقيةإدارة الوقت واالجتماعات

آداب وسلوك المهنة في العمل 
الجامعي

٢٠٠٩جامعة بني سويفترقية

٢٠٠٨ني سويفجامعة بتعليمية( ICTP )دورة 
مقدمة في نظم المعلومات 

( G.I.S)الجغرافية  
٢٠٠٩كلية الزراعة / جامعة الفيومتعليمية

٢٠١٠كلية العلوم / جامعة بني سويفتعليمية( ICDL )دورة 
٢٠١٠كلية العلوم / جامعة بني سويفتعليمية)SPSSدورة  ( 

دورة ( األساليب اإلحصائية في 
ة )البحوث العلمي

٢٠١٣كلية اآلداب / جامعة بني سويفتعليمية

Fundamentalsدورة 
Of Geographic

Information
Systems ( GIS 1)

الهيئة القومية لالستشعار من البعد تعليمية
وعلوم الفضاء بالقاهرة

٢٠١٣

Advancedدورة
Geographic
Information

Systems ( GIS 2)

لالستشعار من البعد الهيئة القومية تعليمية
وعلوم الفضاء بالقاهرة

٢٠١٣

Fundamentals Of٢٠١٣الهيئة القومية لالستشعار من البعد تعليمية



3

كلیـــة اآلداب

وحدة ضمان الجودة والتأھیل االعتماد

Remote Sensing (
RS 1

وعلوم الفضاء بالقاهرة

:خامسا: المناصب اإلداریة
الدولةالجهة نهاية الخدمة بداية الخدمةالدرجة األكاديميةالوظيفة

ال يوجد

سادسا: اإلنتاج العلمي
الرسائل العلمية .أ

تاریخالقسم/ الكلیةالمانحةالجامعةالرسالةعنوان
اإلجازة

التقدیرالدرجة

[ مدینة بني سویف خالل 
) : ٢٠٠٧–١٩٧٥الفترة ( 

دراسة في جغرافیة المدن ]

ممتازالماجستیر٢٠٠٩كلیة اآلدابجامعة بني سویف

اة الحضریة في [ جودة الحی
مدینة الجیزة : دراسة في 
جغرافیة المدن ] 

مرتبة الشرف األولىالدكتوراه٢٠١٣كلیة اآلدابجامعة بني سویف

: الكتاب) ب
الصفحاتالنشرتاریخالنشرمكانالناشراسمالمؤلفین/ المؤلفالكتابعنوان

ال يوجد

:الدورياتب ) 
اسم الدوريةلمؤلفينالمؤلف/ اعنوان البحث

بيانات النشر
السنة العدد/ المجلد 

بحث تحت النشر بعنوان " تقييم 
حالة اإلسكان الحكومي : دراسة 
تطبيقية على منطقتي حدائق زينهم 

وعين الصيرة "

بالمجلة الجغرافية العربية د. أحمد عبد الرحمن سيد
التابعة للجمعية الجغرافية 

المصرية بالقاهرة

م٦٧٢٠١٦العدد 

:ج) أجزاء من كتب
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رقم اإليداع الصفحاتتاريخ النشرمكان النشر الناشراسم المؤلف/ المؤلفينعنوان الكتاب والمحررعنوان البحث( الفصل ) 

ال يوجد

)بورقة عمل (المشاركةد) بحوث مؤتمرات
السنةمكان انعقادهة الراعيةالجهعنوان  المؤتمرالمؤلف/ المؤلفينعنوان البحث

ال يوجد

: أعمال مترجمة) هـ
تاريخ النشرمكان النشر  اسم الناشر مؤلف العمل األصليعنوان العمل  باللغة األصليةالمترجم / المترجمونالعمل المترجمعنوان

ال يوجد

سابعا: الخبرات األكادیمیة
:سائل الجامعيةاإلشراف على الر )أ

المسئوليةسنة اإلجازةسنة التسجيلالجهةالدرجةعنوان الرسالة
ال يوجد

مناقشة وتحكيم الرسائل الجامعية)ب
المسئوليةسنة اإلجازةالجهةالدرجةعنوان الرسالة

ال يوجد

: ) المقررات الدراسية التي تم تدريسهاج
الدولةالجامعةلكليةاالمرحلةاللغةاسم المقرر

مصربني سويفاآلدابالليسانساللغة العربيةجغرافية الوطن العربي
مصربني سويفاآلدابالليسانساللغة العربيةجغرافية المدن

مصربني سويفاآلدابالليسانساللغة العربيةالدراسة الميدانية
مصري سويفبناآلدابالليسانساللغة العربيةالجغرافيا العامة
مصربني سويفاآلدابالليسانساللغة العربيةجغرافية البيئة

مصربني سويفالتربيةالبكالوريوساللغة العربيةالجغرافية البشرية
مصربني سويفالتربيةالبكالوريوساللغة العربيةالجغرافيا اإلقليمية
مصرويفبني ساآلدابالليسانساللغة العربيةجغرافية العمران

: ) األعمال االستشارية العلميةد
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السنةالجهةالمهام
ال يوجد

: ) األعمال االستشارية الفنيةهـ
السنةالجهةالمهام
ال يوجد

:) تحكيم األعمال العلميةو
السنةالدولةالجهةعنوان الدراسة

ال يوجد

ز) تحكيم برامج تعليمية
السنةالجهةالمهام

جدال يو 

:التدريبية التي تم تدريسهااو الورش) الدوراتح
السنةالجهةاسم المحوراسم الدورة
ال يوجد

: (مشاركة بدون ورقة عمل)ط) الندوات والملتقيات
السنةالمدينةالجهةاسم اللجنة العلمية

ندوة ( الزحف العمراني وتآكل 
األراضي الزراعية )

٢٠١٤القاهرةالمجلس األعلى للثقافة

ندوة ( طريق الباحثين إلى المنح 
الدولية )

كلية اآلداب / جامعة بني 
سويف

٢٠١٥بني سويف

ثامنا: الخبرات العملیة
: عضوية اللجان العلمية)أ

السنةالدولةالجهةالمهاماسم اللجنة العلمية
ال يوجد

:عضوية اللجان الفنية)ب
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السنةالدولةهةالجالمهاماسم اللجنة العلمية
ال يوجد

: ج) عضوية النقابات والجمعيات المهنية
سنة االشتراكالجهةاسم النقابة
ال يوجد

: د) عضوية الجمعيات العلمية
سنة االشتراكالجهةالجمعية اسم 

م٢٠٠٥القاهرةالجمعية الجغرافية المصرية

تاسعا: أنشطة عامة
: ندوات عامة)أ

تاريخ الندوةمكان الندوةندوةعنوان ال
ال يوجد

:نشرات)ب
بيانات النشراسم الناشرعنوان النشرة

ال يوجد

:) مقاالت أدبيةج
عنوان الموقعالحالةاسم الناشرعنوان المقال

ال يوجد

(مقدمة الكتاب / تقديم عمل / كلمة تحرير .........):) أوراق طائرةد
الحالةالدوريةوان المقالعن

ال يوجد

: عاشرا: الجوائز واألوسمة
السنةالجهةاسم الجائزة

ال يوجد


