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 "ة مع التطبيق على السودان الشمال الجغرافيا الطبي "السودان: دراسة ف  بعنوان:.م1995
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 : العلمي* اإلنتاج 
 الكتب المنشورة:  

ألولى، توزيع المكتبة  كتاب بعنوان " جغرافية األمراض والرعاية الصحية ف  إفريقيا، الطبعة ا -
 ة  دار أقالم للنشر والتوزيع، الجيز ، مكتبة 2014االطبعة الثانية  م 2013، القاهرة، األكاديمية

الليبية: دراسة ف  الجغرافيا الطبية"،  كتاب إلكترون  بعنوان" الرعاية الصحية ف  الجماهيرية  -
 م. 2017، اإللكترون  مؤسسة نور للنشر

 األبحاث المنشورة :
ــاـيا التنمـية والبيـئة   ف " األمراض البيئـية والتنمـية  ،  م 2000نوفمبر   19-18إفريقـيا   ف نيجيرـيا " ـندوة قيــــــــــــ

 معهد البحوث والدراسات اإلفريقية ، جامعة القاهرة . الجغرافيا،قسم 

بانتشــار المالريا  الري بين مصــر والســودان: دراســة حالة عالقة الســدود و مشــروعات   الصــح التكامل  -1
 الســـودان  المصـــري ، ندوة التكامل م  2004:  الســـودان  المصـــري وإمكانيات التكامل  الشـــمال الســـودان  ف 
 على للثقافة ، لجنة الجغرافيا.، المجلس األ 2004مايو 16،

مجال الدراســـــات اإلفريقية ، ندوة األســـــتاذ الدكتور  ف األســـــتاذ الدكتور محمد الســـــيد  الب  إســـــهامات  -2
 ، معهد البحوث والدراسات اإلفريقية .م2007-11- 26محمد السيد  الب" العالم واإلنسان" ، 

ــات اإلفريقية،  ف لإليدز  المكان التحليل   -3 ،  29إفريقيا جنوب الصـــــــــــحراء، مجلة معهد البحوث والدراســـــــــ
 .م2007

،  29العدد    ، مجلة معهد البحوث والدراســــات اإلفريقية،اإلفريق إقليم الســــاحل  ف المشــــكالت الصــــحية   -4
2007. 

ــوء الثنائية اللغوية  ف  العال النهوض بالتعليم   -5 المؤتمر القارة اإلفريقيةا رؤية جغرافية ، أعمال   ف ضـــــــــ
 .، القاهرةم2008فبراير 13-14ة من الفتر  ف إفريقيا" ،  ف " اللغة والثقافة  الثان   الدول 

السكان   -6 وانعكاساتها على صحة  الغذاء  أزمة  لمعهد   ف "  الخاصة  النشرة   " جغرافية  دراسة  إفريقيا: 
 .  م2008، مارس  113البحوث والدراسات اإلفريقية، نشرة محكمة، العدد رقم 

، اإلنســـــــــانيات دورية م2009الجغرافيا الطبية:   ف دراســـــــــة    الجماهيرية الليبية" ف " الرعاية الصـــــــــحية   -7
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ــية المرافق والخدمات   -8 ــبها اليبيا  " المجلة العررية الجغرافية، ال ف " جغرافـــــــ جمعية الجغرافية  شعبية ســـــــ
 .م2009،  54، العدد الثان المصرية، الجزء 

 مؤتمرال"،  تطبيق المخاطر الصـــــحية المرتبطة بصـــــناعة الغزل والنســـــي " مدينة المحلة الكبر  نموذ   -9
، معهد م2009أبريل   22-21التنمية اإلفريقية   ف الصـــناعة ودورها    الثالث لقســـم الجغرافيا:  الدول 

 .م2010،  القاهرةجامعة فريقية، البحوث والدراسات اإل
لمعهـــد البحوث   الســــــــــــــنوي   الـــدول دول حوض النيـــل ، بحـــث مقـــدم للمؤتمر    ف   الغـــذائ األمن    -10

 26-25والدراســــــــــــــات اإلفريقية " افاك التعاون والتكامل بين دول حوض النيل، الفر  والتحديات"، 
 .م2010مايو 

11-  

" The impact of Floods and droughts on human health in the Horn of 

Africa", BULLETIN DE L'INSTITUT D'EGYPTE, Tome LXXXV, Le 

Cairo,2010 . 

أعمال المؤتمر  التكامل" وإمكانات السودان وجنوب السودان  جمهوريت ف   الغذائ ام األمن "انعد  -12
، معهد  الثان  والتنمية، الجزءإمكانات التكامل  -الذهب  لمركز البحوث السودانية : المثلث  الدول 

 . م2013البحوث والدراسات اإلفريقية، جامعة القاهرة،
األسباب : دراسة جغرافية  العررية اإلفريقيةا االتجاهات و  الدول ف وفيات األطفال دون الخامسة  -13

 . م2013المجلد الثامن والثمانون،   ،بالقاهرة المصري  العلم مجلة المجمع ، تحليلية 
14- The Health impact of Floods in Ethiopia and Sudan" The conference of 

Eastern Nile Basin,28-29 May 2012, cairo. 
طرسةرسة   ،الجغرافيا الطبية فيفيروس كورونا الجديد )متالزمة الشرر  اووطرا التسيةريةدر سراطرة  -15

 .م2013، مارس الجمعية الجغرافية الكويتية ،398العدس  رطائل جغرافية،

ــادية لمرض اإليبوال،   -16 مجلد ، ال المصــــري  العلم مجلة المجمع األبعاد البيئية واالجتماعية واالقتصــ
 .القاهرة م،2016/2017،الثان  والتسعون 

التباين المكان  لنشـا  المسـتشـتيات العامة والمركزية وتقييم أدائها ف  دلتا النيل، المجلة الجغرافية   -17
 م.2017الجغرافية المصرية، العدد السبعون، القاهرة، العررية، الجمعية 

ســــلســــلة   مصــــر،  ف لألمراض األكثر شــــيوعًا عند األطفال دون ســــن الخامســــة  الجغراف التحليل   -18
 .م2018الكويت،، 465العدد "رسائل جغرافية"، مجلة الجمعية الجغرافية الكويتية، 

  44العدد مجلة الدراســات اإلفريقية،مقبول للنشــر ب  المنورة،إل  مســتشــتيات المدينة  العالجية الرحلة  -19
 .م2018، القاهرةجامعة 
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، "  وأسـباب  ف  دول حوض النيل19-نتشـار الجغراف  لمرض فيروس كورونا المسـتجدا كوفيد اال"  -20
أعمال ورشـــــــــة العمل االفتراضـــــــــية " جائحة كورونا ف  دول حوض النيل: إمكانات االحتواء ومخاطر 

 ز دراسات حوض النيل ، جامعة القاهرة.كم، مر 2020يوليو  25،  التنام "

 أبحاث تحت للنشر:
مركز  .: دراســـــة جغرافيةاختيار المريض للمســـــتشـــــتيات بحاضـــــرة المدينة المنورة  العوامل المؤثرة ف    "-1

 أبحاث المدينة المنورة
سـلسـلة   فريقيا".إوسـ  وشـمال  متشـرك ال  االجتماعية بمنطقةواثاره  "   19-مرض " كوفيد    خريطة توزيع" -2

 .رسائل جغرافية ، الجمعية الجغرافية الكويتية

 

 أبحاث غير منشورة:

” الســـــــــودان واحتماالت  ندوة ادراســـــــــة مقارن  :  كفاية الغذاء بين شـــــــــمال الســـــــــودان وجنور "  -1
 القاهرة.  -المجلس األعلى للثقافة الجنة الجغرافيا  - 2011مارس  28المستقبل“ 

 

 :* الندوات والمؤتمرات
 ندوات تم المشاركة فيها بورقة بحثية:

،  البحوث والدراســــــــــــــات اإلفريقية ، معهد  م 2000نوفمبر  19-18إفريقيا ف يئة  ندوة قيــــــــــــــايا التنمية والب -1
 القاهرة.جامعة 

ــم الجغرافيا، معهد البحوث   –م  2004أبريل    27-26مجال الجغرافيا   ف ندوة االتجاهات الحديثة    -2 قســـــــــــ
 والدراسات اإلفريقية، جامعة القاهرة.

 ، المجلس األعلى للثقافة، لجنة الجغرافيا، القاهرة.م 2004مايو 16، السودان  المصري ندوة التكامل  -3
معهد البحوث والدراســات    ،2007م - 11- 26"العالم واإلنســان"، مد الســيد  الب الدكتور محندوة األســتاذ    -4

 .اإلفريقية
، قســــــم اللغات، معهد البحوث والدراســــــات م 2008إفريقيا، فبراير ف للغة والثقافة   الثان  الدول المؤتمر   -5

 اإلفريقية، جامعة القاهرة.
ــناعة ودورها    -6 ــم الجغرافيا ، معهد البحوث 2009مأبريل   22-21،  التنمية اإلفريقية  ف مؤتمر الصــ ، قســ

 والدراسات اإلفريقية، جامعة القاهرة.
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لمعهد البحوث والدراســـــــــــات اإلفريقية " افاك التعاون والتكامل بين دول حوض النيل،   الســـــــــــنوي المؤتمر  -7
 ، القاهرة.م2010مايو  26-25الفر  والتحديات"،  

ــودان و -8 ــتقبل“  ندوة ” الســـ - ألعلى للثقافة الجنة الجغرافيا المجلس ا  -م 2011مارس   28احتماالت المســـ
 لقاهرة.ا
 م، جامعة القاهرة.2018أبريل  -15-14" السياحة المستدامة ف  إفريقيا: الفر  والتحديات"،  -9

 مؤتمرات وورش عمل تم حضور فاعلياتها :
 ، جامعة القاهرة. م1997ايو م 3ندوة مثلث حاليب " رؤية تنموية متكاملة " السبت  -1

اليوريل الذهب     ، م1997مايو    29-   27المؤتمر الدول  إلفريقيا وتحديات القرن الحادي والعشرين   -2
 . والدراسات األفريقية لمعهد البحوث 

 ، معهد البحوث والدراسات اإلفريقية. 2002مصر والكوميسا، تحديات الحاضر والمستقبل ،  -3
الصحراوية:   -4 المستقبل،المناطق  وافاك  لجمعية  م25/11/2005-22التحول  العاشر  الملتقى   ،

 الجغرافيين الليبيين، قسم الجغرافيا ، كلية اآلداب ، جامعة سبها. 

والسكاني  -5 الطبيعية  األبعاد  ندوة  التنمية"،"  ممر  لمشروع  البحث    ،م3/2008/ 22ة    العلم أكاديمية 
 مصرية.  والتكنولوجيا بالتعاون مع الجمعية الجغرافية ال

األول لمركز ضمان الجودة واالعتماد ،   الدول " الجودة واالعتماد بين الواقع والطموحات " المؤتمر   -6
 .م2008أبريل   15جامعة القاهرة ، 

، معهد  التحديات والحلول" ورشة عمل  - غذاء العالميةمواجهة أزمة ال  ف " دور المرأة العررية واإلفريقية   -7
  14،  لد  جامعة الدول العررية  اإلفريق البحوث والدراسات اإلفريقية بالتعاون مع الوفد الدائم لالتحاد  

 . م2008ديسمبر 
" مؤتمر الشيخ المجاهد عمر المختار " معهد البحوث والدراسات اإلفريقية/جامعة القاهرة بالتعاون   -8

 . م2008/ 12/ 17- 16الفترة من  ف مع جامعة عمر المختار/قار يونس ، 
، جمعية   البدوي حلقة نقاش حول " القرصنة بالقرب من السواحل الصومالية " أ.د/ السعيد إبراهيم   -9

 . ، جامعة القاهرة، معهد البحوث والدراسات اإلفريقيةم2008تمع وتنمية البيئة ،  ديسمبرالمج
"جولة   -10 حول  اإلفريقية   ف محاضرة  الكبر   بـدر،   –الصحراء  أ.د/عزيزة  بالجزائر"  أدرار  والية 

 .م2009/ 25/5الجمعية األنثرورولوجية بمعهد البحوث والدراسات اإلفريقية ، جامعة القاهرة، 
  15- 14حول " الشراكة المصرية السودانية الليبية من أجل التنمية واالستثمار"    الدول المؤتمر   -11

 ز الدراسات السودانية، معهد البحوث والدراسات اإلفريقية، جامعة القاهرة. ، مركم  2009ديسمبر 
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مارس،القاهرة،  15، المجلس األعلى للثقافة  الجغرافيا،النيل وتحديات المستقبل" لجنة    "مياهندوة   -12
 .  م2010

 . م6/4/2010، جامعة القاهرة،  كلية اآلداب -مصر" قسم الجغرافيا   ف  أبعاد مشكلة المياهندوة " -13
 . م2012مارس، القاهرة ،  4، المجلس األعلى للثقافة الجغرافيا،األمية الجغرافية ، لجنة ندوة " -14
 . م2012مارس ، القاهرة،  10ندوة كتاب جغرافية اللغات ، الجمعية الجغرافية المصرية،  -15
عمل، -16 ورشة  المنورة"،  المدينة  ف   السيول  ومحاكاة  نمذجة  تطبيقات  تطوير  مشروع   "مخرجات 

 م. 2018، المملكة العررية السعودية، يئة تطوير المدينة المنورةه  أبريل، 22األحد 

 :* عضو الجمعيات واللجان العلمية اآلتية

 الجمعية الجغرافية المصرية.  -1

 ، جامعة القاهرة. فريقيةاإلوالبيئة ، بمعهد البحوث والدراسات  اإلنسان عيو جمعية تنمية  -2
حتى    م2007/2008وخدمة المجتمع خالل الفترة من عام    االجتماعيةعيو لجنت  المكتبة واللجنة   -3

 معهد البحوث والدراسات اإلفريقية.بـ 2011/2012

للعام   -4 بالمعهد  الثقافية  العالقات  لجنة  والدراسات    م2013/ 2012  الجامع  عيو  البحوث  بمعهد 
 ، جامعة القاهرة. اإلفريقية

دراسات  بمعهد البحوث والم  2013وحتى    2008عيو وحدة ضمان الجودة واالعتماد بالمعهد منذ عام   -5
 . ، جامعة القاهرةاإلفريقية

  لجنة تطوير البرام  الدراسات العليا بقسم العلوم االجتماعية ف  جامعة طيبة. -6
 : حصلت عليها التيلتدريبية * الدورات ا

 .1994معن كيتية كتابة رسائل الماجستير والدكتوراه  –جامعة القاهرة  –دورة مركز النشر  -1
 .م1996معهد الدراسات الترروية، جامعة القاهرة  – الجامع دورة المعلم  -2
 . م1997 (Windos -Exell-Power point)دورات الكمبيوتر  -3
 .م1998 البريطان يكية والمعهد الجامعة األمر  ف اللغة اإلنجليزية  ف دورات  -4
 .م2000و القاهرة  1999انترناشونال من األمد إيست بألمانيا  TOEFlالحصول على التويفل -5
  االعتماد ضمن برنام  تنمية قدرات أعياء هيئة التدريس والقيادات بجامعة القاهرةو الجودة دورة توكيد   -7

 .م2006 -16-14بتاريخ 
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ــويق وتمويل البحث   -7  ــاء هيئة التدريس  العلم دورة اقتصـــــاديات وتســـ ــمن برنام  تنمية قدرات أعيـــ ضـــ
 .م2006 -23-21والقيادات بجامعة القاهرة  

ينظمها مركز ضــــمان الجودة   الت ضــــمن مصــــفوفة البرام  التدريبية   الدراســــ دورة توصــــيم المقرر  –  8 
 .م2007-10-24واالعتماد  

ــاء هيـئة الـتدريس بجـامعـة الـقاهرة –دورة ـتدريبـية  " اإلدارة الجـامعـية"    -9 خالل   -مركز تنمـية ـقدرات أعيــــــــــــ
 .م22/7/2008-20الفترة من 

  - مركز تنمية قدرات أعياء هيئة التدريس بجامعة القاهرة   –دورة تدريبية    –"  البحث " إدارة الفريق    -10
 .م30/10/2008-28خالل الفترة من 

دورة تدريبية لمركز ضمان الجودة    -يير الدراسة الذاتية ، القدرة المؤسسية + الفاعلية التعليمية"  " معا  -11
- 24خالل الفترة من    –قاعة المؤتمرات بمعهد البحوث والدراسات اإلفريقية     –واالعتماد بجامعة القاهرة  

26 /11 /2008 . 
  - مركز تنمية قدرات أعياء هيئة التدريس بجامعة القاهرة   –" تنظيم المؤتمرات " برنام  تدريب     -12

 . م2009/ 27/5-25خالل الفترة من 
مركز تنمية قدرات أعياء هيئة التدريس بجامعة    –" مشروعات البحوث التنافسية " دورة تدريبية    -13

 . م2009/ 23/12-21خالل الفترة من  -القاهرة 
، برنام  التدريب  الجامع التعليم    ف  ر الجودة واالعتماد  إطار معايي  ف "     االستراتيج " التخطي     -14

الفترة    ف   -ورناء القدرات اإلفريقية بالتعاون مع وحدة ضمان الجودة  بمعهد البحوث والدراسات اإلفريقية  
 .  م2011يونيو  9- 5من 

هيئة التدريس  مركز تنمية قدرات أعياء  –" تطوير نظم االمتحانات وتقويم الطالب" " دورة تدريبية   -15
 . م2012/ 10/ 4- 2012/ 10/ 2خالل الفترة من  -بجامعة القاهرة 

 - مركز تنمية قدرات أعياء هيئة التدريس بجامعة القاهرة   –" دورة تدريبية  االستراتيج " التخطي     -16
 . م8/2014/ 7-8/2014/ 6خالل الفترة من 

جامعة    -ب بكلية اآلداب والعلوم اإلنسانية وحدة التدري  -التعليم " دورة تدريبية   ف "استخدام التيس بوك    -17
 ه. 4/1436/ 11يوم الثالثاء الموافق   ف  -طيبة 

التعليم    -18 بنظام  االفتراضية  الفصول  إنشاء  التطوير    LMS  اإللكترون "  بجامعة    الجامع  " عمادة 
 ه.4/1435/ 18  -طيبة 
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بجامعة    الجامع " عمادة التطوير    LMS  اإللكترون " إنشاء االختبارات اإللكترونية بنظام التعليم    -19
 ه.4/1435/ 20  -طيبة 

االح "    -20 "التصميم  اإللكترونية  لالستبيانات  التطوير  تراف   طيبة   الجامع عمادة    -بجامعة 
 ه.1/1436/ 16

الجامعة للشئون التعليمية، عمادة التعليم عن بعد، مركز  ، وكالة  "  Blackboardبالك بورد  ال  "  دورة -3
 ه. 2/1436/ 16-15وحدة التدريب، جامعة طيبة بالمدينة المنورة ،   -التعليم اإللكترون  

- 4  خالل الفترة من  -مركز تنمية قدرات أعياء هيئة التدريس بجامعة القاهرة "مهارات العرض الفعال"   -4
 . 2015م /5/7

 ه. 28/12/1436بجامعة طيبة،    الجامع ، عمادة التطوير "المقررات " توصيم  -5

  " كيتية اعداد المعادالت للطالبات المحوالت والزائرات" كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية، جامعة طيبة،  -6
 ه. 1/1437/ 7عمادة التطوير الجامع ، 

جامعة   -والعلوم اإلنسانية  عن طريق الجوال"، وحدة التطوير والتدريب بكلية اآلداب   اآلل " التصحيح   -7
 ه. 27/2/1438طيبة،  

 ه. 1440/ 21/3" برنام  هارنادك للتفكير الناقد" عمادة التطوير الجامع  بجامعة طيبة،  -8

 ه.3/1440/ 26عمادة التطوير الجامع  بجامعة طيبة،   " مصفوفة المقرر" ، -9

الجامع  -10 التطوير  عمادة  العلم "،  البحث  وتحسين  لتطوير  التقنيات  طيبة،    "تسخير  بجامعة 
 ه.3/1440/ 28

خالل    -مركز تنمية قدرات أعياء هيئة التدريس بجامعة القاهرة " االتجاهات الحديثة ف  التدريس"،   -11
 م ا مسائ  .2018/ 12/ 30-29من  الفترة

خالل   -مركز تنمية قدرات أعياء هيئة التدريس بجامعة القاهرة " النشر الدول  للبحوث العلمية"،  -12
 م اصباح  . 2019/ 1/1- م 2018/ 31/12من  الفترة

مركز تنمية قدرات أعياء هيئة التدريس بجامعة  " الجوانب المالية والقانونية ف  األعمال الجامعية"   -13
 م ا مسائ  . 1/2019/ 1-م 2018/ 31/12من  خالل الفترة -القاهرة 

 * محاضرات عامة: 
"، ف  رحاب كلية  مع التركيز على التوعية بأنما  الغذاء الواقية من   الثديسرطان  "محاضرة بعنوان :    -1 

 ه. 1436/ 1/ 13، سرطان الثدي ب حملة الجامعة للتوعيةاآلداب والعلوم اإلنسانية، جامعة طيبة بمناسبة 
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 * دورات تدريبية: 
األكاديم  بكلية اآلداب والعلوم  اإلرشاد ة المثلى من المحاضرة"، وحدة د ستفاالدورة بعنوان " مهارات ا  -1 

 ه.1442/ 7/ 6 جامعة طيبة، اإلنسانية بالتعاون وع قسم العلوم اجتماعية،
 

 * اإلعداد للمؤتمرات:
،  2007-11-  26-تنظيم ندوة األستاذ الدكتور محمد السيد  الب" العالم واإلنسان"    ف المشاركة    -1

 معهد البحوث والدراسات اإلفريقية .
، 2009أبريل   22-21التنمية اإلفريقية" الذ  عقد خالل يومى  ف أمين لمؤتمر" الصــناعة ودورها   -2

 بمعهد البحوث والدراسات اإلفريقية ، جامعة القاهرة .
 :راف على الرسائل العلمية* اإلش

 :تمت مناقشتهاماجستير رسائل  ىاإلشراف عل 

،  إبراهيمحمد جمعة  أ  م   -الجغرافيا االقتصادية   ف جمهورية جنوب إفريقيا" دراسة    ف   الغذائ " األمن   -1
  ف  تمت مناقشتها  ا    رسالة مقدمة لقسم الجغرافيا بمعهد البحوث والدراسات اإلفريقية، جامعة القاهرة

6/7 /2012.  
عبد    -التطبيق  المناخ    ف : دراسة  جمهورية إثيوريا  ف الحبوب الغذائية     تا إن  ف ذبذبة األمطار وأثرها   -2

 ة رسالة مقدمة لقسم الجغرافيا بمعهد البحوث والدراسات اإلفريقية، جامعة القاهر   ،المحسن عبد هللا جالل
 .  8/2013/ 6 ف ا تمت مناقشتها 

 ،مصطفى محمد سعيد أحمد على  –الجغرافيا االقتصادية    ف أنجوال، دراسة    ف صناعة تكرير البترول   -3
 . 2014اتمت مناقشتها   رسالة مقدمة لقسم الجغرافيا بمعهد البحوث والدراسات اإلفريقية، جامعة القاهرة

نجاح سليم ماطر   -نورة  ف  المدينة الم  بعاد السكانيةة االقتصادية واالجتماعية على األتأثير التنمي  -4
  -جامعة طيبة   – كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية  للحصول على درجة الماجستير    السحيم  بحث تكميل  

  . 2014ه/1435ا
رسالة   ،منى عبد الرحمن  -جغرافية السكان     ف  ةنيجيريا: دراسشرك    شمال الحالة التعليمية لسكان   -5

  . 2015/ 16/6اتمت مناقشتها    والدراسات اإلفريقية، جامعة القاهرةمقدمة لقسم الجغرافيا بمعهد البحوث  

  بحث تكميل    -رانيا إبراهيم التميم   -اآلثار الناتجة عن التوسع العمران  الحيري ف  المدينة المنورة  -6
 .  2015ه/1437ا -جامعة طيبة  –كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية  للحصول على درجة الماجستير
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الم -7 التغيرات  التصحر  أثر  على  الحديثة  دراسة  بإثيوريا  تجرايوالية     ف ناخية  المناخ    ف  :  جغرافية 
رسالة مقدمة لقسم الجغرافيا بمعهد البحوث والدراسات اإلفريقية، جامعة    ، خديجة عبد هللا  -التطبيق  
  . 2016/ 9تمت مناقشتها ا  القاهرة

بالمدينة   -8 الذكور  السكر  لمرض   المكان   الطبية، التباين  الجغرافيا  ف   دراسة  سالم    -المنورة:  سهام 
كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية، جامعة طيبة، المدينة    مة لقسم العلوم االجتماعية،د التميم ، رسالة مق

 . م2017 ه1438/ 18/9اتمت مناقشتهاالمنورة، المملكة العررية السعودية 
حنان صديق    -دراسة ف  الجغرافيا الطبية،  لمنورة:التباين المكان  لتوزيع مرض  الررو ف  المدينة ا   -9

كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية، جامعة طيبة،   رسالة مقدمة لقسم العلوم االجتماعية،   بكر البرناوي،أبو  
 .م2018 ه7/1439/ 30اتمت مناقشتها المدينة المنورة، المملكة العررية السعودية 

نجالء سعد    -لإلصابة بااللتهاب الكبدي الورائ  س  بالمدينة المنورة االتجاهات الزمانية والمكانية   -10
 .   ه1440/ 16/6 تمت مناقشتها ،ااألحمدي، كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية، جامعة طيبة

دور خدمات التطبيقات اإللكترونية ف  الحد من جائحة كورونا وقياس رضا المستفيدين من الخدمة  -11
المنورة األمحديأجماد    -، بالمدينة  انجي  طيبة  ،مسفر  جامعة  اإلنسانية،  والعلوم  اآلداب  اتمت   ،  كلية 

   . ه1443/ 1/2مناقشتها  
 

 رسائل ماجستير لم يتم مناقشتها بعد: علىاإلشراف 

بخيت    -التطبيق  المناخ    ف جمهورية السودان : دراسة    ف أثر المناخ على الراحة الفسيولوجية لإلنسان    -1
 معهد البحوث والدراسات اإلفريقية، جامعة القاهرة.، عبد هللا حسين

  إبراهيم   عمر  -التطبيق  ناخ  الم   ف إثيوريا: دراسة    ف  أثر ذبذبة األمطار على الحالة الصحية للسكان    - 2
 معهد البحوث والدراسات اإلفريقية، جامعة القاهرة. ،عمارة

معهد   ،محمود على  فتح  هبة    –الجغرافيا االقتصادية      ففلدول الكوميسا ، دراسة    الغذائ التكامل    - 3
 البحوث والدراسات اإلفريقية، جامعة القاهرة. 

دراسة    زيمبابوي جمهورية    - 4 السياحة  ف ،  الدين  إبراهيمسيد    أمان   - جغرافية  البحوث    ،جمال  معهد 
 والدراسات اإلفريقية، جامعة القاهرة. 

 :دكتوراهال رسائلاإلشراف على 
تمت  ا مها محمود صالح عمر  -الجغرافيا السياسية   ف حدود جمهورية السودان الشرقية والغررية، دراسة   -1

 .  2014/ 30/4مناقشتها بتاريخ  
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  حنف    حمدي  -جغرافية السياحة.  ف ، دراسة  جمهورية أو ندا  ف إمكانات ومعوقات التنمية السياحية   -2
 . م 2017اتمت مناقشتها يونس محمد 

 حكم والمناقشة على الرسائل التالية:* عضو لجنة ال
الغذاء    -1 لمشكلة  الجغرافية  قسم    ف األبعاد  محمد،  عالم  عيد  على   / للطالب  دكتوراه  رسالة  إثيوريا، 

 .م10/2011/ 5جامعة القاهرة،  -الجغرافيا، معهد البحوث والدراسات اإلفريقية 
العررية السعودية: دراسة ف  الجغرافية الطبية، رسالة مرض الفشل الكلوي بالمنطقة الشرقية من المملكة    -2

مقدمة الحمادي  ماجستير  هللا  عبد  زينب  الطالبة/  كلية    من  الجغرافية،  المعلومات  ونظم  الجغرافيا  لقسم 
 ه. 3/1439/ 18اآلداب، جامعة اإلمام عبد الرحمن بن فيصل، الدمام، المملكة العررية السعودية 

للع   - 3 اليومية  العمل  مقدمة من  رحلة  المنورة، رسالة ماجستير  بالمدينة  العام  التعليم  امالت ف  مراحل 
العلوم االجتماعية، كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية، جامعة طيبة،   لقسم  الطالبة/ منال حمدان األحمدي، 

 ه.4/1439/ 24المدينة المنورة، المملكة العررية السعودية 
ه: دراسة ف  جغرافية السكان،  1431  -1413ة المنورة للفترة من  التغيرات السكانية ف  منطقة المدين  -4

رسالة ماجستير مقدمة من الطالبة/ سعاد عطا هللا الرحيل ، لقسم العلوم االجتماعية، كلية اآلداب والعلوم  
 ه. 5/1439/ 28اإلنسانية، جامعة طيبة، المدينة المنورة، المملكة العررية السعودية 

طالبات جامعة طيبة بمنطقة المدينة المنورة: دراسة ف  الجغرافية الطبية، رسالة    األمراض السائدة بين -5
، لقسم العلوم االجتماعية، كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية،  أمل سليمان الحازم ماجستير مقدمة من الطالبة/  

 ه.9/1439/ 12جامعة طيبة، المدينة المنورة، المملكة العررية السعودية 
دراسة ف  جغرافية  الخدمات السياحية بمحافظة امل  ومد  رضا السائح عنها ا تقييم لبعض   -6

لقسم العلوم االجتماعية، كلية اآلداب والعلوم  حنين محمد معاود الردادي   ، مقدمة من الطالبة/السياحة 
 ه.1442/  11/  30 اإلنسانية، جامعة طيبة، المدينة المنورة، المملكة العررية السعودية

 تحكيم األبحاث: * 
 بمجلة جامعة طيبة لآلداب والعلوم اإلنسانية. تم تحكيم أبحاث  -
 بمركز بحوث ودراسات المدينة المنورة. تم تحكيم كتاب للنشر   -

 * الزيارات الميدانية:
ــيناء   -1 ــبوع لمحافظة جنوب ســــــــــ ضــــــــــــمن فريق المعهد الذ  قام بالرحلة العلمية   -1992مايو    –أســــــــــ

 والدراسة الميدانية للمحافظة. 
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ضـمن فريق المعهد الذ  قام بالرحلة   -م1993أبريل    -أسـبوع لمحافظة مرسـى مطروح وواحة سـيوة  -2
 العلمية والدراسة الميدانية للمحافظة. 

ــيناء -3 عهد الذ  قام بالرحلة العلمية ضـــــــــمن فريق الم  -م1994أبريل   -أســـــــــبوع لمحافظة شـــــــــمال ســـــــ
 والدراسة الميدانية للمحافظة. 

 .م 2000 يولي حتى  1999مدينة فرانكفورت األمانيا  خالل الفترة من فبراير  -4
 .م2003شهر فبراير  ف القيام بزيارة ميدانية لنيجيريا لجمع المادة العلمية للدكتوراه  -5
 .م2006/2007 عام مدينة سبها اليبيا  خالل  -6
ــوان خالل الفترة من  -7 ــر وأســـ ــمن فريق المعهد م  2010مارس  13  -5رحلة ميدانية إلى األقصـــ ضـــ

 الذ  قام بالرحلة العلمية والدراسة الميدانية.

 :جامعة القاهرةتدريسها ب فيشاركت  يالت* المقررات 
 إفريقيا ابرنام  ماجستير جغرافية طبيعية .  ف الجغرافية الطبية  -
 قسم جغرافيا . – خا   الإفريقيا ا برنام  الدبلوم  ف جغرافية التنمية  -
 قسم جغرافيا .  -إفريقيا ا برنام  الدبلوم خا   ف إقليم خا   - 
 جغرافية السالالت والشعوب اإلفريقية ا برنام  ماجستير جغرافية طبيعية . - 

 لغات . -أنثرورولوج   -قسم تاريخ –يقيا العامة ابرنام  الدبلوم خا   جغرافية إفر  - 
 إفريقيا ا برنام  ماجستير جغرافية بشرية    ف جغرافية األنهار  -
 إفريقياابرنام  ماجستير جغرافية بشرية    ف جغرافية الجفا( والتصحر  -
 الجغرافيا البشرية ابرنام  الدكتوراه  باللغة اإلنجليزية.  ف موضوع خا   -
 إفريقيا ابرنام  الدكتوراه  باللغة اإلنجليزية.  ف جغرافية المناخ  ف تطبيقات  -
 إفريقياابرنام  الدكتوراه  باللغة اإلنجليزية.  ف جغرافية الخدمات  -
 غرافيا . قسم الج –ادبلوم خا   إفريقيا ف الجافة   األراض جغرافية  -
 قاعة بحث.  -

 كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية.  –جامعة طيبة  فيقمت بتدريسها  التيالمقررات * 
  - جغرافية الخدمات   -الجغرافيا االجتماعية    –الجغرافية الطبية    :سمرحلة البكالوريو  فيمقررات   -

  - استخدام األرض   –  الريف جغرافية العمران    –جغرافية المدن    -جغرافية السياحة   -جغرافية التنمية 
اإلقليم  اإلنجليزية  -التخطي   باللغة  السياسية  -نصو  جغرافية  المملكة   -الجغرافية  جغرافية 
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دراسة تطبيقية ف  الجغرافيا البشرية    - الجغرافيا السلوكية  - جغرافية العالم القديم-العررية السعودية 
 . مشروع التخر  –التدريب الميدان  –
 ف موضوعات    -الجغراف طرك البحث    - الجافة  األراض جغرافية تنمية    : مقررات للدراسات العليا -

السكان  والنظريات   -جغرافية  النماذ   الجغرافية  -جغرافية  الحديثة ف   دراسات ف     - االتجاهات 
حلقة بحث ف     -جغرافية السكان والتنمية    -أساليب إحصائية جغرافية متقدمة   -الجغرافيا البشرية
 .الجغرافيا البشرية

 

 :الجودة واالعتماد فيالمشاركة  * 
، ومنسق   م2013-2008البحوث والدراسات اإلفريقية خالل الفترة من   معهد وحدة الجودة ب ف عيو   

وتم القيام  مجلس إدارة الجودة ، ولجنة المتابعة الداخلية ،  ف وعيو الجودة داخل قسم الجغرافيا، 
 باألعمال التالية :  

  مشروع ضمان الجودة واالعتماد  QAAP 2مشروع الحصول علىا  وإنشاءكتابة  ف المشاركة  -1
 للجودة بالمعهد"  داخل نظام  إنشاء" وكان عنوان المشروع: م2008الدورة الرابعة يناير  ف 

القدرة المؤسسية  ف توليت مسؤولية أحد المعايير الستة عشر للدراسة الذاتية وهو المعيار الثامن  -2
 وإدارة الجودة "" .   المؤسس "" التقويم 

حتى أ سطس   بالمعهد   التنظيم معيار الهيكل  ف CIQAP مشروع التقدم للسيكاب  ف ت شاركو  -3
 . م2013

 
 المشاركة في تطوير البرامج التعليمية: * 

معهد البحوث والدراسات اإلفريقية،   الجغرافيا، توصيم المقررات الدراسية بقسم ف شاركت  -1
،  2010/2011،  2009/2010  الجامع وكذلك البرام  الدراسية للعام  جامعة القاهرة،

 . م2011/2012
بقسم الجغرافيا، كلية اآلداب والعلوم  لمشاركة ف  توصيم بعض مقررات مرحلة البكالوريوس ا -2

 . اإلنسانية، جامعة طيبة، المدينة المنورة
ف  لجنة الخط  والبرام  الدراسية ضمن   وتطويره كعيوالمشاركة ف  وضع برنام  الماجستير  -3

مسار الجغرافيا البشرية بقسم الجغرافيا، كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية، جامعة طيبة، المدينة  
 . المنورة
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 ـــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
                                                         }PAGE   \* MERGEFORMAT{                                  رئيس قسم الجغرافيا                    

   الكلية عميد

 

 : الحياة العلمية والثقافية ثراءإ إنجازات* 
لمية المرفقة فقد شاركت  السيرة الذاتية وقائمة األبحاث الع ف المذكور  العلم باإلضافة إلى اإلنتا       
 :إعداد ما يلى  ف 

د/ سلطان فولى، مطبعة جامعة القاهرة،  أ.  ، تحرير 2007-1947دليل قسم الجغرافيا اإعداد  -1
 . م2008

- 21د/عزيزة بدرأ. مع  باالشتراك التنمية اإلفريقية، ف الصناعة ودورها  تحرير أعمال مؤتمر -2
، تاريخ  ، قسم الجغرافيا، معهد البحوث والدراسات اإلفريقية، جامعة القاهرة2009أبريل  22

 . م2010التحرير
 . م2012إعداد وطباعة دليل لمركز المعلومات واالستشارات اإلفريقية،   -3


