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 المهارات اللغوية 

 اللغة قراءة كتابة تحدث
 العربية √ √ √
 االنجليزية √ √ √

  أخرى   

 
لعلمية والشهادات )بدءا من األحدث(  المؤهالت ا

 التاريخ الشهادة األكاديمية مكان الصدور العنوان
م 2001 دكتوراه كلية اآلداب جامعة القاهرة العربية جمهورية مصر  

م 1995 ماجستير كلية اآلداب جامعة الزقازيق جمهورية مصر العربية  

م 1988 بكالوريوس كلية اآلداب جامعة الزقازيق جمهورية مصر العربية  

 
 عنوان بحث كل من الدكتوراة والماجستير والزمالة

.  مع التطبيق على خرائط كثافة السكان بالدلتا - تفسير خريطة التظليل النسبيتأثير الخصائص المرئية على   الدكتوراة  
. تصميم الخرائط الزراعية لمحافظة الغربية : دراسة في خرائط التوزيع الكمي  الماجتسير 

 الزمالة 

 
 السجل المهني )بدءا من األحدث(

 رتبة الوظيفة مكان وعنوان جهة العمل التاريخ
هـ15/9/3714  استاذ مشارك كلية اآلداب بالدمام  

 

  



 

 

م 24/9/2003  استاذ مساعد كلية اآلداب بالدمام 

م 19/2/2011 جامعة حلوان كلية اآلداب   استاذ مساعد 

29/4/2001 جامعة حلوانكلية اآلداب    مدرس  

31/3/ 1996 جامعة حلوانكلية اآلداب    مدرس مساعد 

 

 األحدث(المناصب اإلدارية )بدءا من 

 المنصب اإلداري المكتب  التاريخ
   

   

   

 
 اإلنجازات العلمية

 األبحاث العلمية المنشورة 

 )بالتسلسل الزمني بدءا من األحدث(
 

جهة النشر وتاريخ 

 النشر
 # أسماء الباحثين عنوان البحث

المجلة الجغرافية 
 م 2015المصرية 

الخرائط التفاعلية ودورها في استكشاف وتحليل 
البيانات المكانية دراسة حالة على سكان مدينة مكة 

 المكرمة 

 1 د أشرف ابراهيم حمودة

مجلة كلية اآلداب 
 2014جامعة طنطا 

 م

األساليب الجيو إحصائية ودورها في دقة التمثيل 
الكارتوجرافي للبيانات المكانية مع التطبيق على سكان 

 حافظة القاهرة م

 2 د أشرف ابراهيم حمودة

مجلة كلية اآلداب 
جامعة جنوب الوادي 

 م 2013

الخرائط الديزيمترية ودورها في دقة إعادة توزيع 
وتمثيل البيانات المكانية ، دراسة حالة سكان مدينة 

 الخبر 

 3 د أشرف ابراهيم حمودة

مجلة كلية اآلداب 
جامعة طنطا يناير 

 م 2011

الكارتوجرافي للنمو العمراني لمدينة الدمام التحليل 
م : باستخدام تقنية  2003و1973بين عامي 

 االستشعار عن بعد ونظم المعلومات الجغرافية 

 4 د أشرف ابراهيم حمودة

مجلة كلية اآلداب 
جامعة طنطا يناير 

 م 2009

علم الخرائط ونظم المعلومات الجغرافية بين التفرد 
 رؤية مستقبلية  والتكامل :

 5 د أشرف ابراهيم حمودة

االنسانيات جامعة 
االسكندرية فبراير 

 م 2009

دراسة فاعلية تمثيل وتوصيل العالقات الكمية على 
 خرائط رموز الموضع النسبية 

 6 د أشرف ابراهيم حمودة

مجلة كلية اآلداب 
جامعة حلوان  يوليو 

 م 2008

 7 د أشرف ابراهيم حمودة تصميم وتقييم فاعلية خرائط القطاعات المتداخلة 



 

 

مجلة اآلداب والعلوم 
اإلنسانية جامعة المنيا 

 م 2007يوليو

تقييم فاعلية خرائط رموز الموضع النقطي متعددة 
 المتغيرات : في ضوء التقنيات المعلوماتية الحديثة 

 8 د أشرف ابراهيم حمودة

 
 مية المقبولة للنشراألبحاث العل

 

 # أسماء الباحثين عنوان البحث المجلة تاريخ القبول
     

     

 
 األبحاث العلمية المقدمة لتحكيم المؤتمرات العلمية المتخصصة

 

 # أسماء الباحثين عنوان البحث المؤتمر وتاريخ النشر
    

    

 
 المشاريع البحثية المنتهية

 

 # أسماء الباحثين عنوان البحث تاريخ البحث
    

    

 
 األبحاث الحالية

 
 # أسماء الباحثين عنوان البحث

التقنيات الكارتوجرافية الحديثة ودورها في تحسين فاعلية تمثيل 
 عناصر تضاريس سطح األرض 

 1 د أشرف ابراهيم حمودة

  2 
 

 
 المساهمات في المؤتمرات والندوات العلمية

 

 # عنوان المؤتمر والتاريخالمكان  مجال المساهمة
إمارة المنطقة الشرقية   حضور

جامعة الدمام من 
 هـ 29/6/1435

 1 الملتقى التاسع لنظم المعلومات الجغرافية 

مكتب الدراسات العليا  – حضور
 /27/6-24كلية اآلداب من 

 هـ  .-1435
 2 الملتقى الثالث للدراسات العليا والبحث العلمي 

جمادى اآلخرة 10-7من  حضور
 جامعة الدمام .   -هـ 1435

 3 يوم المهنة 



 

 

الملتقى السابع لنظم المعلومات الجغرافية ، إمارة  هـ 10/6/1433-8الدمام   حضور
 المنطقة الشرقية ، 

4 

 5  .مؤتمر اإلسالم والسالم  هـ.1433جامعة الدمام  حضور

مكتب الدراسات العليا بكلية  حضور
-17 اآلداب ،

 هـ.21/1433
 6  .اللقاء األول للدراسات العليا والبحث العلمي 

الملتقى السادس  لنظم المعلومات الجغرافية ، إمارة  هـ 20/5/1432الخبر/  حضور
 المنطقة الشرقية ، 

7 

 1437صفر  13 -11 حضور
 فندق الشيراتون / الدمام 

الشباب والسالمة  –ملتقى السالمة المرورية الثالث 
 المرورية 

8 

 4 /10 كلية اآلداب بالدمام حضور
 ـه 1423 /

بارشادية النموذجية لطالبات االنسمحاضرة اال  9 

إمارة المنطقة الشرقية ،  حضور
 هـ 20/5/1432الخبر/ 

 10 الملتقى السادس  لنظم المعلومات الجغرافية 

، إمارة المنطقة الشرقية ،  حضور
 هـ  12/5/1431الخبر/ 

 11 الملتقى الخامس لنظم المعلومات الجغرافية 

كلية اآلداب  ،عمادة البحث  مشاركة ببحث
 25/5 – 5/ 18العلمي ،

 هـ 1430/
 12 الملتقى الثاني لعمادة البحث العلمي )نتاج الرواد( 

، إمارة المنطقة الشرقية /  حضور
ربيع اآلخر  8 – 6الخبر 
 هـ.1428

 13 الملتقى الثاني لنظم المعلومات الجغرافية 

ندوة الدحول والكهوف في المملكة العربية السعودية  هـ 1426كلية اآلداب  حضور
، الجمعية الجغرافية السعودية و قسم الجغرافيا 

 بكلية اآلداب للبنات بالدمام 
14 

  إمارة المنطقة الشرقية ، حضور
شوال 23ـ18الخبر/
 هـ ،) حضور(1426

 15 الملتقى الوطني األول لنظم المعلومات الجغرافية 

 /5/  29كلية اآلداب بالدمام حضور
 هـ  1430

استراتيجيات تقييم الطالبة     16 

 /10/2كلية اآلداب بالدمام  حضور
 هـ  1431

أسس التقويم واالعتماد األكاديمي    17 

 13 – 11 شيراتون الدمام حضور
  م 4/2017/

الملتقى الوطني الحادي عشر لنظم المعلومات 
 .الجغرافية 

18 

 
 العضويات واللجان المشارك فيها

 . القاهرة/ المصرية الجغرافية الجمعية •
  . لندن/  البريطانية الكارتوجرافية الجمعية •

 
لتدريس  أنشطة ا

 الجامعية
 

 # المقرر رقم المقرر مجال المساهمة



 

 

 1 الصور الجوية واالستشعار عن بعد GEOG 212N تدريس

 2 قراءة وتصميم الخريطة GEOG 210N تدريس

 3 األساليب الكمية في الجغرافيا GEOG 206N تدريس

 4 مبادئ اإلحصاء MATH 192N تدريس

 5 النماذج والنظريات في الجغرافيا GEOG 438O تدريس

 6 مبادئ الجغرافيا البشرية GEOG202N تدريس

 7 مبادئ الجغرافيا الطبيعية GEOG 201N تدريس

 8 الجغرافيا الحضارية GEOG 431N تدريس

 9 جغرافية التربة  GEOG314N تدريس

 10 جغرافية العالم GEOG205N تدريس

 11 مبادئ المساحة والخرائط GEOG 207N تدريس

 12 مقدمة في نظم المعلومات الجغرافية GEOG 320N تدريس

31 الجغرافيا السياسية GEOG 439N تدريس  

41 تطبيقات نظم المعلومات الجغرافية في الجغرافية البشرية GEOG 433N تدريس  

51 تطبيقات نظم المعلومات الجغرافية في الجغرافية الطبيعية GEOG 442N تدريس  

61 نظم المعلومات الجغرافية المتقدمة GEOG 326N تدريس  

71 الجغرافيا االجتماعية GEOG 430N تدريس  

81 جغرافية السكان GEOG 428N تدريس  

91 جغرافية الوطن العربي GEOG 211O تدريس  

 20 خرائط التوزيعات البشرية GEOG 211N تدريس

 21 الجغرافية البيئية  GEOG 437N تدريس
 22 الجغرافيا التاريخية GEOG 438N تدريس

 
 رقم المقرر: شرح المقرر( -الجامعية التي تم تدريسها )عنوان المقرروصف مختصر لمقررات المرحلة 

 م عنوان المقرر رقم المقرر شرح المقرر

 GEOG 212N 1 الصور الجوية واالستشعار عن بعد 

 GEOG 210N 2 قراءة وتصميم الخريطة 

 GEOG 206N 3 األساليب الكمية في الجغرافيا 

 MATH 192N 4 مبادئ اإلحصاء 

 GEOG 438O 5 النماذج والنظريات في الجغرافيا 

 GEOG202N 6 مبادئ الجغرافيا البشرية 



 

 

 GEOG 201N 7 مبادئ الجغرافيا الطبيعية 

 GEOG 431N 8 الجغرافيا الحضارية 

 GEOG314N  9 جغرافية التربة 

 GEOG205N 10 جغرافية العالم 

 GEOG 207N 11 مبادئ المساحة والخرائط 

 GEOG 320N 12 مقدمة في نظم المعلومات الجغرافية 

 GEOG 439N 31 الجغرافيا السياسية  

 
GEOG 433N  تطبيقات نظم المعلومات الجغرافية في الجغرافية

 البشرية
41  

 GEOG 442N 
تطبيقات نظم المعلومات الجغرافية في الجغرافية 

 الطبيعية
51  

 GEOG 326N 61 نظم المعلومات الجغرافية المتقدمة  

 GEOG 430N 71 الجغرافيا االجتماعية  

 GEOG 428N 81 جغرافية السكان  

 GEOG 211O 91 جغرافية الوطن العربي  

 GEOG 211N 20 خرائط التوزيعات البشرية 

 GEOG 437N  21 الجغرافية البيئية 
 GEOG 438N 22 الجغرافيا التاريخية 

 
 الدراسات العليا

 

 # المقرر المقرررقم  مجال المساهمة
 1 الخرائط وتحليليها GEOG 509 تدريس

 2 الصور الجوية  تدريس

 3 األساليب الكمية باستخدام الحاسوب  تدريس

 4 االتجاهات الحديثة في الجغرافيا  تدريس

 5 تطبيقات نظم المعلومات الجغرافية واالستشعار عن بعد GEOG 536 تدريس

جغرافيقاعة بحث  GEOG 530 تدريس  6 

 7 جغرافية الدول المتقدمة GEOG 511 تدريس

    

    

    



 

 

 
 اإلرشاد األكاديمي للطالب

 
 # المرحلة عدد الطالب من إلى

     

     

 
 

 
 

 

 اإلشراف على رسائل الماجستير والدكتوراة
 

 # الشهادة العلمية العنوان الجهة التاريخ
     

     

 
 الجاريةاإلشراف على األبحاث 

 
 # الشهادة العلمية العنوان الجهة التاريخ

     

     

 
  المهمات اإلدارية واللجنات وخدمة المجتمع )بداءا من األحدث(

 
 المهمات اإلدارية

 
 # من إلى المنصب الجهة

     

     

 
 عضوية اللجنات

 

 # من إلى المنصب الجهة
     

     

 
 االستشارات العلمية

 
 # من إلى الجهة وقت جزئي - وقت كامل

     

     



 

 

 
 العمل التطوعي

 

 # من إلى نوع التطوع الجهة
     

     
 

 
 

 

 

 
لتقنية .. الخ(  الكفاءات والمهارات الشخصية )الحاسب, تقنية المعلومات, ا

 
 1 اتقان برامج نظم المعلومات الجغرافية 

 Arcgis 2المصاحبة لبرنامج  Pythonاتقان برمجة لغة 

 
 

 آخر تحديث

1/6/2017 


