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كلیـــة اآلداب

وحدة ضمان الجودة والتأھیل االعتماد

سیـــــرة ذاتیــــــة

:الشخصیةالبیانات: أوالً 

: العلمیةالمؤھالت: ثانیا
الدولةالجهةالكلية التخصص العامعليهاالحصولتاريخالدرجة

مصرجامعة بني سويفاالدابجغرافيا بشرية١٩٧١الدكتوراه
مصرجامعة بني سويفاالداببشريةجغرافيا١٩٨٣الماجستير
مصرجامعة بني سويفاالدابجغرافيا١٩٨٨الليسانس

التدرج االكادیمي ثالثا: 
الدولةالجهةالكلية التخصص العامعليهاالحصولتاريخالوظيفة

األمین عبد الصمد عبد الھادى: االسم
متزوج: االجتماعیة الحالة 
٢/٤/١٩٤٦: المیالد تاریخ 
محافظة بني سویف-سمسطامركز –الشنطورقریة : المیالدمكان 

مصري: الجنسیة
العربیة: التي یجیدھا اللغة 

جغرافیا بشریة: التخصص العام 
جفرافیا اقتصادیة: صص الدقیقخالت

ال یوجد:الھاتف رقم 
٠١١١٩٥٢٥٣١٣او   ٠١٠٢٧٠٢٧٣٨٣رقم الموبایل : 

@alameen.abdulhadyالبرید االلیكتروني Yahoo.com
aabdulhady@hotmail.com
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السعوديةجامعة امللك عبد العزيزكلية الرتبيةجغرافيام١٩٧٧ـ ١٩٧٣معيد
السعوديةجامعة أم القرىكلية العلوم االجتماعيةجغرافيام١٩٨٥ـ ١٩٧٩فىن أكادميى

مصرجامعة القاهرةـ فرع الفيومكلية الرتبيةجغرافيام١٩٨٨ـ ١٩٨٥مدرس مساعد
مصرجامعة القاهرةـ فرع الفيومكلية الرتبيةجغرافيام١٩٩٠ـ ١٩٨٨مدرس

السعوديةجامعة أم القرىالعلوم االجتماعيةكلية جغرافيام١٩٩٢ـ ١٩٩٠أستاذ مساعد

مصربين سويفجامعة القاهرةـ فرع االدابجغرافيام٢٠٠٢ـ ١٩٩٢مدرس

مصرجامعة بين سويفاالدابجغرافيا٢٠٠٢أستاذ مساعد

:خامسا: المناصب اإلداریة
الدولةالجهة نهاية الخدمة بداية الخدمةالدرجة األكاديميةالوظيفة

قائم بعمل رئيس 
القسم

–كلية االداب ٢٠٠٤٢٠٠٥استاذ مساعد
جامعة بني سويف

مصر

سادسا: اإلنتاج العلمي
الرسائل العلمية .أ

تاریخالقسم/ الكلیةالمانحةالجامعةالرسالةعنوان
اإلجازة

التقدیرالدرجة

الجغرافيا الزراعية لمحافظة الجيزة ـ 
دراسة كارتوجرافية".

"جيد جداً ماجستيرم١٩٨٣االدابجامعة القاهرة

استخدام األرض فى مركز سمسطا ـ 
دراسة جغرافية".

مرتبة الشرف االولىدكتوراهم١٩٨٨كلية البناتعين شمس

:الدورياتب ) 
اسم الدوريةالمؤلف/ المؤلفينعنوان البحث

بيانات النشر
السنة العدد/ المجلد 

الزراعية فى المملكة العربية السعودية "دراسة اإلحصاءات 
جغرافية فى التقييم والتمثيل الكارتوجرافى

سـلسلة بحوث العلوم االمين عبدالصمد
االجتماعية

م١٩٩٧
.

الزراعة المحمية فى األراضى المستصلحة غربى بحر يوسف 
"منطقة غرب الفشن"

الجزء ٣٣العددالمجلة الجغرافية العربيةاالمين عبدالصمد
األول

١٩٩٩

٢٠٠٠المجلس األعلى للثقافةاالمين عبدالصمدالمناطق العشوائية بمدينة بنىسويف "دراسة جغرافية"
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م٢٠٠١المجلس األعلى للثقافةاالمين عبدالصمدتحديث خريطة فك الزمام "قرية القصبة مركز سمسطا
حصر وتقييم دراسات استصالح األراضى فى مصر "بحث 

مرجعى"
م٢٠٠٢كلية اآلداب جامعة القاهرةاالمين عبدالصمد

دور األيدى العاملة الزراعية والسكان فى تنمية المجتمعات 
الزراعية الجديدة ـ دراسة تطبيقية على منطقة غرب الفشن

كلية اآلداب، جامعة االمين عبدالصمد
المنوفية،

م٢٠٠٢العدد السابع عشر

األكادیمیةسابعا: الخبرات 
:اإلشراف على الرسائل الجامعية)أ

سنة الجهةالدرجةعنوان الرسالة
التسجيل

سنة 
اإلجازة

المسئولية

وثائق الخرائط والرسومات وأهميتها كمصدر للمعلومات، دراسة 
ىسويفي تطبيقية على الهيئة المصرية العامة للمساحة وفرعها ببن

جامعة القاهرة فرع ماجستير
ىسويفي بن

مشرف م١٩٩٧
مشارك

النشاط الصناعي في محافظة الفيوم دراسة في الجغرافيا 
االقتصادية

مشرف٢٠٠٨سويفي جامعة بنىماجستير

النشاط الزراعي في اراضي السهل الفيضي في محافظة بني 
سويف

مشرف٢٠٠٨سويفي جامعة بنىماجستير

مشرف٢٠٠٩سويفي جامعة بنىماجستيرمصر ـ دراسة فى الجغرافية االقتصاديةالنباتات الطبية فى
مشرف٢٠١٠سويفي جامعة بنىماجستيردراسة في الجغرافيا االقتصادية–صناعة االسمنت في مصر 

مشرف٢٠١٤سويفي جامعة بنىماجستيرالنقل واثره على التنمية الصناعية في محافظة بني سويف
مشرف٢٠١٦سويفي جامعة بنىماجستيرالطاقة في محافظة الفيوم دراسة في الجغرافيا االقتصادية 

مشرف٢٠١٦سويفي جامعة بنىماجستيراالبعاد االقتصادية والبيئية للطاقة االحفورية والمتجدده في مصر
مشرف٢٠١١سويفي جامعة بنىماجستيرالمناطق الصناعية في محافظة بني سويف

مشرف٢٠١٢سويفي جامعة بنىماجستيرحركة التجارة الخارجية بين مصر ودول االتحاد االوربي 
تحديث خريطة فك الزمام والنشاط الزراعي بالتطبيق على اطواب 

مركز الواسطى دراسة جغرافية–
مشرف٢٠١٣سويفي جامعة بنىماجستير

مشرف٢٠١٤سويفي جامعة بنىماجستيرجغرافيةالخدمات في محافظة الوادي الجديد دراسة 
مشرف٢٠١٥سويفي جامعة بنىماجستيرالتقويم التنموي للطاقة الكهربائية بمركز الفيوم 

مشرف٢٠١١سويفي جامعة بنىدكتوراهدراسة في الجغرافيا االقتصادية–االرز في مصر 
مشرف٢٠١٣سويفي جامعة بنىدكتوراهالمناطق الصناعية الحرة في محافظات قناة السويس 

مناقشة وتحكيم الرسائل الجامعية)ب
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المسئوليةسنة اإلجازةالجهةالدرجةعنوان الرسالة
صيد األسماك على الساحل الشرقى السعودى للبحر 
األحمرـ دراسـة تطبيقية على المنطقة الواقعة بين رابغ  

والليث

االجتماعية، كلية العلوم ماجستير
جامعة أم القرى

مناقشم..١٩٩١

: ) المقررات الدراسية التي تم تدريسهاب
الدولةالجامعةالكليةالفرقةاللغةاسم المقرر

الحاسب االلي تطبيقات 
جغرافية

مصربني سويفاالداباالولىالعربية

مصربني سويفاالدابالثانيةالعربيةجغرافية المعادن والصناعة
مصربني سويفاالدابالثانيةالعربيةجغرافية اوراسيا
مصربني سويفاالدابالثالثةالعربيةجغرافية النقل

مصربني سويفاالدابالثانية العربيةخرئط التوزيعات
مصربني سويفاالدابالرابعةالعربيةجغرافية مصر البشرية

مصربني سويفاالدابالرابعةالعربيةجغرافية التنمية

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

م١٩٧٦مكة المكرمةجامعة أم القرىمؤتمر التعليم للدول اإلسالمية
اللقاء الجغرافى األول ألقسام الجغرافيا بجامعات المملكة العربية 

السعودية
هـ١٤٠٢مكة المكرمةجامعة أم القرى

الندوة الجغرافية الرابعة ألقسام الجغرافية بجامعات المملكة العربية 
السعودية،  

م١٩٩١مكة المكرمةجامعة أم القرى

م٢٠٠١القاهرةالمجلس األعلى للثقافةندوة الريف المصرى حاضره ومستقبله
م٢٠٠٠القاهرةالمجلس األعلى للثقافة ندوة العمران العشوائى بمصر

الجمعية الجغرافية الملتقى الثانى للجغرافيين العرب
المصرية

م٢٠٠٢القاهرة

م٢٠٠٢بني سويفجامعة القاهرةـ ىسويف على مر العصورمؤتمر بن

ثامنا: الخبرات العملیة
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: عضوية الجمعيات العلمية
سنة االشتراكالجهةالجمعية اسم 

مصرالجعية الجغرافية المصرية


