كليـــة اآلداب
وحدة ضمان الجودة والتأهيل االعتماد

سيـــــرة ذاتيــــــة

أوالا  :البيانات الشخصية :

الصورة
الشخصية


االسم :

عبير إبراهيم عبدا هلل سراج الدين
متزوجة
7711/77/71
القاهرة
مصرية

الحالة االجتماعية :
تاريخ الميالد :
مكان الميالد:
الجنسية :
اللغة التي يجيدها :
التخصص العام :
التخصص الدقيق :
رقم الهاتف :
رقم الموبايل  :
البريد االليكتروني 

العربية
جغرافيا بشرية
جغرافيا اقتصادية
35145242
12112136046
G_b_abeer@yahoo.com

ثانيا :المؤهالت العلمية:
تاريخ الحصول عليها

الدرجة

الكلية

التخصص العام

بنات عين شمس

الجهة

الدكتوراه

5002

جغرافية نقل و تنمية

الماجستير

5000

جغرافية نقل و تنمية

بنات عين شمس القاهرة

البكالوريوس

5992

جغرافيا

بنات عين شمس القاهرة

الدولة

القاهرة

مصر
مصر
مصر

ثالثا :التدرج االكاديمي
الوظيفة

ة

معيد
مدرس مساعد

5005

مدرس

5002

1

كليـــة اآلداب
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رابعا :الدورات و الورش التدريبية التي تم الحصول عليها:
اسم الدورة أو الورشة
اتقان اللغة االنجليزية
TOEFL

طبيعة الدورة
دورة تدريبية

الجهة
جامعة القاهرة

السنة
3116

اعداد المعلم الجامعى

دورة تدريبية

جامعة القاهرة

3115

حاسب آالى

دورة تدريبية

جامعة القاهرة

3115

اتقان اللغة االنجليزية
TOEFL

دورة تدريبية

جامعة عين شمس

3114

دورة مهارات التدريس
الجامعى الفعال

دورة تدريبية

جامعة شقراء

2543ه

ربط البحوث العلمية بالصناعة من

ورشة عمل

جامعة بني سويف-كلية

5052

Fundamental of

تدريبية

هيئة االستشعار عن بعد و علوم

أجل تنمية و نهضة المجتمع

الدراسات العليا للعلوم المتقدمة

Geographic Systems
Advanced of

5052

الفضاء
تدريبية

هيئة االستشعار عن بعد و علوم

5052

Fundamentals of

تدريبية

هيئة االستشعار عن بعد و علوم

5052

Digital image

تدريبية

هيئة االستشعار عن بعد و علوم

5052

مهارات العرض الفعال

تدريبية

جامعة بني سويف – مركز تنمية

5052

Geographic Systems
Remote Sensing
Processing

الفضاء
الفضاء
الفضاء

الموارد البشرية
معايير الجودة في العملية

تدريبية

جامعة بني سويف – مركز تنمية

5052

أخالقيات البحث العلمي

تدريبية

جامعة بني سويف – مركز تنمية

5052

الجوانب المالية و القانونية في

تدريبية

جامعة بني سويف – مركز تنمية

5052

التدريسية

الموارد البشرية
الموارد البشرية

القيادة و اإلدارة
اإلدارة الجامعية

الموارد البشرية
جامعة بني سويف – مركز تنمية

تدريبية
2

5052
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الموارد البشرية
تدريبية

مهارات العرض الفعال

5052

جامعة بني سويف – مركز تنمية
الموارد البشرية

خامسا :المناصب اإلدارية:
الدرجة األكاديمية

الوظيفة

نهاية الخدمة

بداية الخدمة

الدولة

الجهة

مدرس مساعد

ماجستير

5005

5002

جامعة بني سويف

مصر

مدرس

دكتوراة

5002

االن

جامعة بني سويف

مصر

سادسا :اإلنتاج العلمي
أ .الرسائل العلمية
عنوان الرسالة

الجامعة
المانحة

الكلية  /القسم

تاريخ
اإلجازة

الدرجة

التقدير

النقل في الصحراء الشرقية و

عين شمس

البنات  /الجغرافيا

5000

ممتاز

النقل في إقليم قناة السويس و

عين شمس

البنات  /الجغرافيا

5002

مرتبة شرف أولي

دورة في التنمية االقتصادية
دورة في التنمية االقتصادية

ب ) الكتاب :
عنوان الكتاب

المؤلف /المؤلفين

اسم الناشر

ب ) الدوريات:
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مكان النشر

تاريخ النشر الصفحات

كليـــة اآلداب
وحدة ضمان الجودة والتأهيل االعتماد

عنوان البحث

المؤلف /المؤلفين

جغرافيا السياحة العابرة
بميناء بورسعيد
اإلنتاج الزراعي و طرق نقلة
و تسويقه بمحافظة بني
سويف
مقومات السياحة بمحافظة
بنى سويف
حركة النقل علي مداخل مدينة

بيانات النشر

اسم الدورية
المجلة الجغرافية
العربية
المجلة الجغرافية
العربية

مركز االستشارات و

البحوث  ،كلية االداب ،

بني سويف

جامعة المنوفية
مجلة كلية التربية
جامعة عين شمس

النقل و أثره على
التسوق بحي الموسكي
" دراسة جغرافية "، ،

مجلة بحوث
الشرق األوسط

مناطق انتظار السيارات
بمحيط شارع عباس العقاد
بين الطاقة النظرية و الفعلية
" دراسة جغرافية "
األبعاد الزمنية و المكانية
للرحلة الى الحديقة الدولية
النفوذ التعليمي لجامعة بني

المجلة الجغرافية العربية

العدد /المجلد

السنة

العدد  ، 25السنة 00

5002

العدد ، 66السنة 53

5050

العدد  ، 67السنة 54

5055

عدد خاص 5090

مارس 5052

العدد ( ، )2المجلد
()31

3125

العدد السابع و
الثالثون

سبتمبر .3126

العدد الخامس و
الستون  ،الجزء األول

5052

مجلة كلية االداب جامعة

سويف

5052

بني سويف

ج) أجزاء من كتب:
عنوان البحث( الفصل ) عنوان الكتاب والمحرر

المؤلف /المؤلفين

اسم الناشر

مكان النشر

تاريخ النشر

الصفحات

رقم اإليداع

د) بحوث مؤتمرات (المشاركة بورقة عمل )
عنوان البحث

المؤلف /المؤلفين

عنوان المؤتمر

هـ) أعمال مترجمة:
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الجهة الراعية

مكان انعقاده

السنة

كليـــة اآلداب
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عنوان العمل المترجم

المترجم  /المترجمون

عنوان العمل باللغة األصلية

مؤلف العمل األصلي

اسم الناشر

مكان النشر

تاريخ النشر

سابعا :الخبرات األكاديمية
أ) اإلشراف على الرسائل الجامعية:
عنوان الرسالة

الدرجة

سنة التسجيل

الجهة

سنة اإلجازة

المسئولية

ب) مناقشة وتحكيم الرسائل الجامعية
الدرجة

عنوان الرسالة

سنة اإلجازة

الجهة

المسئولية

ج) المقررات الدراسية التي تم تدريسها:
الكلية

الجامعة

الدولة

اسم المقرر
جغرافية النقل و التجارة

العربية

االداب

بني سويف

مصر و المملكة

جغرافية اقتصادية

العربية

االداب  -التربية

بني سويف -

مصر و المملكة

جغرافية وطن عربي

العربية

االداب  -التربية

بني سويف -

مصر و المملكة

جغرافية دول االبحر

العربية

االداب

بني سويف

مصر

جغرافيا عامة

العربية

االداب

بني سويف

مصر

جغرافيا بشرية

العربية

االداب  -التربية

بني سويف -

مصر و المملكة

مباديء علم االقتصاد و

العربية

االداب

بني سويف

مصر

موارد اقتصادية

العربية

التجارة

بني سويف

مصر

جغرافية عالم جديد

العربية

االداب  -التربية

بني سويف -

مصر و المملكة

تخطيط اقليمي

العربية

االداب  -التربية

بني سويف -

مصر و المملكة

المتوسط

اقتصاديات الوطن العربي

اللغة

المرحلة

5

شقراء
شقراء

شقراء

شقراء
شقراء

العربية السعودية
العربية السعودية
العربية السعودية

العربية السعودية

العربية السعودية
العربية السعودية

كليـــة اآلداب
وحدة ضمان الجودة والتأهيل االعتماد

جغرافية خدمات

العربية

االداب  -التربية

بني سويف -

مصر و المملكة

جغرافية معادن و طاقة و

العربية

االداب  -التربية

بني سويف -

مصر و المملكة

جغرافية زراعية

العربية

االداب  -التربية

بني سويف -

مصر و المملكة

فكر جغرافي

العربية

االداب  -التربية

شقراء

مصر و المملكة

صناعة

شقراء
شقراء
شقراء

العربية السعودية
العربية السعودية

العربية السعودية
العربية السعودية

د) األعمال االستشارية العلمية:
المهام

السنة

الجهة

هـ) األعمال االستشارية الفنية:
المهام

السنة

الجهة

و) تحكيم األعمال العلمية:
عنوان الدراسة

الجهة

السنة

الدولة

ز) تحكيم برامج تعليمية
المهام

السنة

الجهة

ح) الدورات او الورش التدريبية التي تم تدريسها:
اسم الدورة

الجهة

اسم المحور
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السنة

كليـــة اآلداب
وحدة ضمان الجودة والتأهيل االعتماد

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

اسم اللجنة العلمية

السنة

المدينة

ثامنا :الخبرات العملية
أ)

عضوية اللجان العلمية:
اسم اللجنة العلمية

ب)

المهام

الجهة

السنة

الدولة

عضوية اللجان الفنية:
اسم اللجنة العلمية

المهام

الجهة

السنة

الدولة

ج) عضوية النقابات والجمعيات المهنية:
اسم النقابة

الجهة

سنة االشتراك

د) عضوية الجمعيات العلمية :
اسم الجمعية

الجهة

الجمعية الجغرافية المصرية
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سنة االشتراك

كليـــة اآلداب
وحدة ضمان الجودة والتأهيل االعتماد

تاسعا :أنشطة عامة
أ) ندوات عامة:
عنوان الندوة

تاريخ الندوة

مكان الندوة

ب) نشرات:
عنوان النشرة

بيانات النشر

اسم الناشر

ج) مقاالت أدبية:
اسم الناشر

عنوان المقال

عنوان الموقع

الحالة

د) أوراق طائرة( :مقدمة الكتاب  /تقديم عمل  /كلمة تحرير ).........
الدورية

عنوان المقال

الحالة

عاشرا :الجوائز واألوسمة:
الجهة

اسم الجائزة
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السنة

