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 متزوج ويعىل

 011 2396231المنزل   062 9165610محمىل 
 جًٕٓريخ يصر انؼرثيخ –جبيؼخ انًُيب  –قطى انجغرافيب 

 شبرع انحًبو ثبنًُيب 22انًُسل: 

albdry1@yahoo.com  
 

 الشهاداث العلميت:
 يٍ جبيؼخ انًُيب ررريت األٔل ػهٗ انذفؼخ. 1191نيطبَص آداة جغرافيب  -

 يٍ جبيؼخ انًُيب ثزقذير يًزبز. 1129يبجطزير فٗ جغرافيخ انزخطيظ انريفٗ  -

يٍ جبيؼزٗ ضبٌ دييجٕ ٔانًُيب ثًررجخ  1114دكزٕراِ فٗ جغرافيخ انزخطيظ انحضرٖ  -

 انشرف األٔنٗ.

 حبصم ػهٗ انؼذيذ يٍ دٔراد انحبضت اآلنٗ فٗ يخزهف يجبالرّ. -

 يٍ جبيؼخ ػيٍ شًص. 2009يُبير  TOTحبصم ػهٗ دٔرح رذريت انًذريت  -

 يخ انًصريخ َٔقبثخ انًؼهًيٍ.ػضٕ انجًؼيخ انجغراف -

 ػضٕ فٗ يجهص أيُبء رطٕير انزؼهيى انؼبو ثبنًُيب. -

 FLDPػضٕ يجهص إدارح يركس رًُيخ يٓبراد ٔقذراد أػضبء ْيئخ انزذريص ٔانقيبداد  -

 ثجبيؼخ انًُيب ٔيذرة يؼزًذ فٗ َفص انًركس.

 ب يحهيبحصم ػهيٓ ػذح شٓبداد نُذٔاد ٔٔرظ ػًم رزؼهق ثزٕكيذ انجٕدح فٗ انزؼهيى -

 .ٔدٔنيب

 
 التذرج الوظيفي:

 .1129ٔحزٗ  1122يؼيذ ثقطى انجغرافيب جبيؼخ انًُيب يٍ  -

 .1114ٔحزٗ  1129يذرش يطبػذ ثقطى انجغرافيب جبيؼخ انًُيب يٍ  -

 ٔحزٗ اآلٌ. 1114يذرش ثقطى انجغرافيب جبيؼخ انًُيب يٍ  -

 .1116ٔحزٗ  1114يُزذة نهزذريص ثجبيؼخ أضيٕط يٍ  -

 .1116انجغرافيب جبيؼخ اإليبراد فٗ انفصم انثبَٗ ػبو  أضزبر زائر ثقطى -

 .2004 - 1119ثقطى انجغرافيب جبيؼخ اإليبراد يٍ أضزبر يطبػذ  -

 .2005ضجزًجر حزٗ  2004جبيؼخ انًُيب يٕنيٕ  –يذرش ثقطى انجغرافيب  -

 حزٗ اآلٌ.ٔ 2005جبيؼخ انًُيب ضجزًجر  –أضزبر يطبػذ ثقطى انجغرافيب  -

 حزٗ اآلٌ.ٔ 2005ثجبيؼخ انًُيب  ESRCٔانجحٕس انجيئيخ  ركس انذراضبديذير ي -

رطٕير ٓذف انًجهص انؼبنًٗ نهزؼهيى ن IIEاخزير ػضٕا فٗ يُزخت يصر انخًبضٗ يٍ قجم  -

 .2002انزؼهيى انؼبنٗ فٗ قبرح أفريقيب 

 ٔحزٗ اآلٌ.2002يبيٕ يذير ٔحذح رٕكيذ انجٕدح ٔاالػزًبد ثكهيخ اآلداة جبيؼخ انًُيب  -
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دراضتتخ فتتٗ انجغرافيتتب  –يحبفظتتخ انًُيتتب  –انًبجطتتزير لانزخطتتيظ انريفتتٗ فتتٗ يركتتس يهتتٕٖ  -

 .1129انزطجيقيخ 

ثحش ثبإلَجهيسيخ ػتٍ دٔر انجبيؼتبد فتٗ انزًُيتخ انريفيتخ يقتذو نهطتًُبر انًصترٖ األنًتبَٗ  -

 .1112انًُيب 

 .1113ذد أثريم يُشٕر ثؼ -يقبل ثًجهخ ػبنى انكًجيٕرر ػٍ لَظى انًؼهٕيبد انجغرافيخل  -

دراضتتخ فتتٗ انجغرافيتتب  –يصتتر  –انتتذكزٕراِ لرخطتتيظ انجُيتتخ األضبضتتيخ فتتٗ يحبفظتتخ انًُيتتب  -

 .1114انزطجيقيخ 

َذٔح لجغرافيخ انجريًخل ثبنجًؼيخ انجغرافيخ انًصتريخ  –انجريًخ فٗ ثؼض انذٔل انؼرثيخ  -

1115. 

جبيؼتخ  –َتذٔح أضتيٕط انًب تٗ ٔانحب تر ٔانًطتزقجم  –انخذيبد انٓبرفيخ فٗ يذيُخ أضيٕط  -

 1115أضيٕط 

جبيؼتخ أضتيٕط  –انُتذٔح انذٔنيتخ ثؼُتٕاٌ انقتذش انزتبريخ ٔانًطتزقجم  –جغرافيخ يذيُخ انقذش  -

1116. 

ثحش ثبإلَجهيسيخ ثؼُٕاٌ لانفقر ٔرذْٕر انجيئخ فٗ يصر انٕضتطٗل يتغ آختريٍ يُشتٕر فتٗ  -

 .1112ػبطف كشك، دار األحًذٖ نهُشر انقبْرح  لفقر انجيئخ ٔثيئخ انفقرل رحرير يحًذ

ثحتتش ثؼُتتٕاٌلانفقر ٔرتتذْٕر انجيئتتخ فتتٗ قتتريزيٍ يصتتريزيٍل يُشتتٕر فتتٗ ليتتٕارد طجيؼيتتخ أو  -

يٕاْتتت إَطتتبَيخل رحريتتر د. يحًتتذ ػتتبطف كشتتك، ييريتتذ نهُشتتر ٔانًؼهٕيتتبد، انقتتبْرح 

1111. 

فتتٗ يتت رًر إشتتكبنيخ ثحتتش ثؼُتتٕاٌ لإشتتكبنيخ انًتتُٓا فتتٗ جغرافيتتخ انحضتتر انزطجيقيتتخل يقتتذو  -

انًُٓا فٗ انؼهٕو اإلَطبَيخ ٔاالجزًبػيخ فٗ دٔل يجهص انزؼتبٌٔ، ػقتذ فتٗ جبيؼتخ انجحتريٍ 

 .1111ػبو 

دراضخ فٗ ػجقريخ اخزيبر انًٕاقغل يقتذو  –ثحش ثؼُٕاٌ لانًُبطق انحرح فٗ انٕطٍ انؼرثٗ  -

نًصتريخ ثبنقتبْرح فٗ َذٔح انٕحذح انؼرثيخ يٍ خالل انزُٕع انجغرافٗ، انجًؼيتخ انجغرافيتخ ا

2000. 

 انُشأح ٔانزطٕر فٗ ػٓذ زايذ. –انؼرثيخ انًزحذح  دانًُبطق انحرح فٗ اإليبرا -

 .2001جغرافيخ انجريًخ ، يُبْجٓب ٔيصبدرْب، انقبْرح،  -

 2، ط 2001، 1جغرافيخ دٔل يجهص انزؼبٌٔ، كزتبة، يطجٕػتبد جبيؼتخ اإليتبراد طجؼتخ  -

،2003. 

َذٔح يؼٓذ انجحٕس ٔانذراضبد هٗ يذيُخ انًُيب انجذيذح ، انًذٌ انجذيذح فٗ يصر ثبنزطجيق ػ -

 .2004أثريم  جبيؼخ انقبْرح اإلفريقيخ

ثحتش يقتذو  -دراضتخ فتٗ انجغرافيتب انزطجيقيتخ –فٗ انًُبطق انصحرأيخ زخطيظ انحضرٖ ان -

 .2005فٗ ي رًر لَحٕ ثيئخ آيُخ َٔظيفخل ػقذ ثجبيؼخ انًُيب أثريم 

يقتذو  –دراضتخ فتٗ انجغرافيتب انزطجيقيتخ  –ًراد رًُيتخ أخترٖ يًر انزًُيخ انغرثٗ ٔثذائم نً -

 .2009فٗ َذٔح قطى انجغرافيب يبرش 

انًٕقغ انجغرافٗ ٔدٔرِ فٗ االضزثًبر، ثحش يقتذو فتٗ يت رًر لأزيتخ االضتزثًبر فتٗ  تٕء  -

 .2009انزكزالد االقزصبديخ انؼبنًيخل كهيخ انزجبرح جبيؼخ ػيٍ شًص ديطًجر 

 
 الهواياث:

  راد ٔانطفر ٔانزصٕير ثبنفيذيٕ.قيبدح انطيب -

 رقذيى ٔانًشبركخ فٗ ثؼض انجرايا انزهيفسيَٕيخ انؼهًيخ ٔانجيئيخ. -

 يزبثؼخ األحذاس ٔانزغيراد انطيبضيخ ٔاالقزصبديخ حٕل انؼبنى. -

  حضٕر انُذٔاد ٔانً رًراد انؼهًيخ ٔانًشبركخ فٗ انًُبقشبد. -

 الد انيٕييخ ٔانًزخصصخ.فٗ انصحف ٔانًج رحهيهيخ كزبثخ أشؼبر ػبييخ ٔيقبالد -


