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ثانياً :الوظيفة الحالية

 مدرس بقسم التخطيط البيئي والبنية األساسية ،بكمية التخطيط اإلقميمي والعمراني ،جامعة الفاهرة.

ثالثا :المؤهالت العممية

 دكت وووراي ا ووي التخط وويط اإلقميم ووي والعم ارن ووي -كمي ووة التخط وويط اإلقميم ووي والعم ارن ووي – جامع ووة الق وواهرة-
7170/7

تخصص تخطيط بيئي ،عن جدارة واستحقاق.
عنوان رسالة الدكتوراي :إطار منهجي الستدامة الموارد الهيدرولوجية اي الصحاري الساحمية المصرية

 ماجسووتير اووي التخطوويط اإلقميمووي والعم ارنووي -كميووة التخطوويط اإلقميمووي والعم ارنووي – جامعووة القوواهرة-
تخصص تخطيط إقميمي ،عن جدارة واستحقاق.
عن و ووان رسو ووالة الماجسو ووتير :العةقو ووال التبادليو ووة بو ووين النظو ووام البيئو ووي الصو ووحراوي واألن و ووطة التنمويو ووة

7100/00

(بالتطبيق عمى حوض سيدي براني-السموم بالساحل ال مالي الغربي)
 بكووالوريوس اووي التخطوويط اإلقميمووي والعم ارنووي -كميووة التخطوويط اإلقميمووي والعم ارنووي – جامعووة القوواهرة ،
بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة ال رف

7111/2

تقدير م روع التخرج :ممتاز.

رابعا :الخبرات االكاديمية

 موودرس بقسووم التخطوويط البيئووي والبنيووة األساسووية  -كميووة التخطوويط اإلقميمووي والعم ارنووي -جامعووة
القاهرة.

 موودرس مسوواعد بقسووم التخطوويط البيئووي والبنيووة األساسووية  -كميووة التخطوويط اإلقميمووي والعم ارنووي-
جامعة القاهرة.
 معيوود اووي قسووم التخطوويط البيئووي والبنيووة األساسووية  -كميووة التخطوويط اإلقميمووي والعم ارنووي -جامعووة
القاهرة.

 اجتياز دورة تدريبية عون (إدارة التغييور) – مركوز تنميوة قودرال اع وائ هيئوة التودريس – جامعوة
القاهرة
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 اجتياز دورة تدريبية عن (التفكير الناقد) – مركز تنميوة قودرال اع وائ هيئوة التودريس – جامعوة
القاهرة
 اجتيوواز دورة تدريبيووة عوون (إعووداد الم ووروعال التنااسووية لتمويوول البحووو ) – مركووز تنميووة قوودرال
اع ائ هيئة التدريس – جامعة القاهرة

 اجتيواز دورة تدريبيووة عون (معووايير الجوودة اووي العمميوة التدريسووية) – مركوز تنميووة قودرال اع ووائ
هيئة التدريس – جامعة القاهرة
 اجتياز دورة تدريبية عن (نظام الساعال المعتمدة) – مركز تنمية قدرال اع وائ هيئوة التودريس
– جامعة القاهرة

 اجتي وواز دورة تدريبي ووة ع وون (التحمي وول اإلحص ووائي ا ووي التج ووار الحيوي ووة) – مرك ووز تنمي ووة ق وودرال
اع ائ هيئة التدريس – جامعة القاهرة
 اجتياز دورة تدريبية عن (استخدام التكنولوجيا اي التدريس) – مركز تنميوة قودرال اع وائ هيئوة
التدريس – جامعة القاهرة
 اجتيوواز دورة تدريبيووة عوون (الن وور الوودولي لمبحووو العمميووة) – مركووز تنميووة قوودرال اع ووائ هيئووة
التدريس – جامعة القاهرة

 اجتياز دورة تدريبية عن (نظم االمتحانال وتقوويم الطوة ) – مركوز تنميوة قودرال اع وائ هيئوة
التدريس – جامعة القاهرة
 اجتي وواز دورة تدريبي ووة ع وون (الجوانو و

المالي ووة والقانوني ووة ا ووي األعم ووال الجامعي ووة) – مرك ووز تنمي ووة

قدرال اع ائ هيئة التدريس – جممعة القاهرة

 اجتياز دورة تدريبية عن (مهارال التدريس الفعال) – مركز تنمية قودرال اع وائ هيئوة التودريس
– جامعة القاهرة
 اجتيوواز دورة تدريبيووة عوون (مهووارال االتصووال اووي انموواط التعموويم المختمفووة) – مركووز تنميووة قوودرال
اع ائ هيئة التدريس – جامعة القاهرة
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خامسا :األبحاث المنشورة



Abdellatif, W. A., Yousef, P. H., Qorqor, M. M., & Elkhouly, A. A. (2020). Methodological
Framework To Sustain Hydrological Resources In Egyptian Coastal Deserts. Journal of
Engineering and Applied Science, Faculty of Engineering, Cairo University, 67(5), 10391058.

سادسا :عضوية النقابات والجمعيات
ا .ع و نقابة المهندسين المصرية
 .ع و اتحاد المهندسين العر

سابعا :الخبرات العممية

 عدد سنوال الخبرة 07 :سنة.
 خبير الدراسال العمرانية (تخطيط مدن وقرى ،تخطيط تفصيمي) – الهيئة العامة لمتخطيط العمراني –  7170/4لآلن
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ثامنا :مهارات الحاسب اآللي
-

)Arc GIS (Basics & Model Builder
)Microsoft office (Word, Excel, PowerPoint, Access
)AutoCAD (2D, 3D
Photoshop

تاسعا :المغات
المغة العربية :المغة األم
المغة اإلنجميزية :جيد جدا
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