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 بسم هللا الرمحن الرحيم
 السرية الذاتية

 

                                                         :البياانت الشخصية 
 .االسم: عالء الدين عبد اخلالق سيد حسن علوان

 .لية اآلداب جامعة املنوفية مبصركبقسم اجلغرافيا يف   (مشاركمساعد )الوظيفة: أستاذ 

. 
 اإلسالم.الداينة:                                        .م1965/  12/  23 اتريخ امليالد:
 احلالة االجتماعية: متزوج                                                     .      مصرياجلنسية: 

 00201158298887  هاتف حممول:                                            0020225195049هاتف منزل: 
E-mail: aaaelwan@gmail.com 

 :العلميالتدرج  
 ليسانس آداب من جامعة القاهرة, كلية اآلداب, قسم اجلغرافيا, شعبة اخلرائط, بتقدير عام جيد جدا. 1989 – 1985
 عام جيد جدا.اجلغرافيا من جامعة عني مشس , كلية البنات , قسم اجلغرافيا, بتقدير  يفمتهيدي املاجستري  1990 – 1989
 , شعبة اخلرائط واملساحة. بتقدير ممتاز.يا واخلرائط ( من جامعة املنوفية, كلية اآلداب, قسم اجلغرافيا) اجلغرافاآلداب ختصص: يفماجستري  1994 – 1990
 رائط واملساحة.اجلغرافيا واخلرائط جبامعة املنوفية , كلية اآلداب , قسم اجلغرافيا , شعبة اخل يفدراسات عليا  1996 – 1994
 دراسة اللغة األملانية مبعهد جوته بربلني _ دولة أملانيا. 1997 – 1996
 دولة أملانيا. –دراسات عليا يف تطبيقات اجليوماتكس يف جغرافية التخطيط والتنمية جبامعة ترير  1998 – 1997
االستشعار عن بعد تطبيقات : عام: اجلغرافيا , التخصص الدقيق التخصص ال دولة أملانيا , –اجلغرافيا من جامعة برلني احلرة  يفدكتوراه  2002 – 1988

 .العمران يف جغرافيةواخلرائط  نظم املعلومات اجلغرافية و 

 التدرج الوظيفي 
 م. 1994إىل  1991معيد جبامعة املنوفية , كلية اآلداب , قسم اجلغرافيا , شعبة اخلرائط واملساحة من  -
 م. 2003إىل  1994مدرس مساعد جبامعة املنوفية , كلية اآلداب , قسم اجلغرافيا , شعبة اخلرائط واملساحة من  -
 م. 2011إىل  2003مدرس جبامعة املنوفية , كلية اآلداب , قسم اجلغرافيا من  -
 .رخهم حىت ات 2011كلية اآلداب , قسم اجلغرافيا من   جبامعة املنوفية )مشارك(  أستاذ مساعد -
 ألحباث العلمية املنشورة:ا
(: حتليالالالي ديناميكيالالالة النمالالالو العمالالالراا ملدينالالالة سالالالرت الليبيالالالة. رلالالالة مركالالالز اخلدمالالالة لالستشالالالارات م2005عالالالالء الالالالدين عبالالالد اخلالالالالق علالالالوان ) -1

 م.2005مرب البحثية, شعبة البحوث اجلغرافية بكلية اآلداب, جامعة املنوفية, العدد الثاا عشر, ديس
(: تطبيقالالات نظالالم املعلومالالات اجلغرافيالالة واالستشالالعار عالالن بعالالد ونظالالام حتديالالد املواقالال  العالالامل  يف م2007عالالالء الالالدين عبالالد اخلالالالق علالالوان ) -2

م اإلنسانية,  البحث اجلغرايف امليداا, املؤمتر العلم  السادس خلدمة وتنمية البيئة, دور التدريب والدراسة امليدانية يف االرتقاء بدراسات العلو 
 م.2007أبريي  19-18سويف يف  بينسويف ,  بينجامعة  –كلية اآلداب 

ليبيا. رلة مركز اخلدمة لالستشارات  –(: بني التخطيط العمراا والنمو العشوائ  لقرية هراوة م2007عالء الدين عبد اخلالق علوان ) -3
 م.2007وفية, العدد الثاا عشر, أغسطس البحثية, شعبة البحوث اجلغرافية بكلية اآلداب, جامعة املن
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رلالة والوث كليالة اآلداب جامعالة املنوفيالة,  (: التغالريات العمرانيالة يف ذالاذج مالن القالرر املصالرية,م2008عالء الدين عبالد اخلالالق علالوان ) -4
 م.2008العدد الراب  والسبعون, يوليو 

صرية املهاجرة, ذاذج من ثالث مدن أوربية, اجمللة اجلغرافية العربية, العدد (: العمالة الريفية املم2009عالء الدين عبد اخلالق علوان ) -5
 , اجلمعية اجلغرافية املصرية, القاهرة.54
م(: بعض مالمح التنمية العمرانية يف حمافظة اجملمعة )السعودية(, سلسة ووث جغرافية, العدد 2010عالء الدين عبد اخلالق علوان ) -6
 ة املصرية, القاهرة., اجلمعية اجلغرافي31
م(: مؤشالالالرات التغالالالري يف مسالالالاحة األرايالالال  الزراعيالالالة بقريالالالة الربامالالالون مبحافظالالالة الدقهليالالالة, اجمللالالالة 2011عالالالالء الالالالدين عبالالالد اخلالالالالق علالالالوان ) -7

 , اجلمعية اجلغرافية املصرية, القاهرة.57اجلغرافية العربية, العدد 
ابسالتخدام نظالم املعلومالات  )السالعودية(ظالة القويعيالة كالاا للنمالو العمالراا يف حمافلتحليي املام(: 2012عالء الدين عبد اخلالق علوان ) -8

 اجلمعية اجلغرافية املصرية, القاهرة.,اجمللة اجلغرافية العربية وث مقبول للنشر يف,اجلغرافية
ن الكالربي , عالرل لدراسالة أملانيالة التغريات العمرانيالة يف املالدتطبيقات اجليوماتكس يف تتب  م(: 2013عالء الدين عبد اخلالق علوان ) -9

مركز اتريخ مكة املكرمة,  ,اترخ  ملدينة  مكة املكرمة ام معلومات جغرايفنظ حنوعن القاهرة , ,إمكانية التطبيق على مدينة مكة املكرمة, 
 , اململكة العربية السعودية., مكة املكرمةم2013مايو  1هال, 1434مجادر األخر  21
, املؤمتر اجلغرايف  احلرمني الشريفنيالعمراا يف  مسامهة املرئيات الفضائية يف دراسة التغريم(: 2013خلالق علوان )عالء الدين عبد ا  -10

-4جبامعة طيبة ابملدينة املنورة يف الفرتة من  الدويل األول بعنوان: )اجلغرافيا والتغريات العاملية املعاصرة( ,كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية
 ال, املدينة املنورة.ه 7/2/1434
التنميالالالالة املسالالالالتدامة مبحافظالالالالة اخلالالالالرج يف اململكالالالالة العربيالالالالة السالالالالعودية ابسالالالالتخدام تقنيالالالالات م(:2014عالالالالالء الالالالالدين عبالالالالد اخلالالالالالق علالالالالوان ) -11

 ,االستشعار عن بعد وحتليالت نظم املعلومات اجلغرافية, والث ممالول مالن عمالادة البحالث العلمال  جبامعالة اإلمالام حممالد بالن سالعود اإلسالالمية 
 , الرايل.جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

يف  لخالالدمات الليليالالة يف مدينالالة القالالاهرة ابسالالتخدام تقنيالالات الليالالدار, والالثلتبالالاين املكالالاا لام(:2015عالالء الالالدين عبالالد اخلالالالق علالالوان ) -12
 .مرحلة اإلعداد

 .اجليوماتكس, مقرتح وث  عالء الدين عبد اخلالق علوان: عشوائيات مصر وسبي تطويرها ابستخدام تقنيات -13
 الكتب العلمية املنشورة:

(: االستشعار عن بعد, اجلزء األول: املساحة التصالويرية والصالور اجلويالة والفضالائية, توزيال  الالدار 2003عالء الدين عبداخلالق علوان ) -1
 العربية للتوزي  والنشر, مطاب  املدينة, القاهرة.

 م(: خرائط التوزيعات, , توزي  الدار العربية للتوزي  والنشر, مطاب  املدينة, القاهرة.2004عالء الدين عبداخلالق علوان ) -2
 م(, مبادئ اخلرائط واملساحة,برانمج التعليم املفتوح, جامعة املنوفية, شبني الكوم.2005عبداخلالق علوان ابالشرتاك ) نعالء الدي -3

يالالالا, أسالالالس وتطبيقالالالات ابلطالالالرو التقليديالالالة واحلديثالالالة, توزيالالال  الالالالدار العربيالالالة للتوزيالالال  م(: الكرتوجراف2005عالالالالء الالالالدين عبالالالداخلالق علالالالوان ) -4
 والنشر, مطاب  جامعة املنوفية.

 , توزي  الدار العربية للتوزي  والنشر, مطاب  جامعة املنوفية.1م(: نظم املعلومات اجلغرافية, ط2006عالء الدين عبد اخلالق علوان ) -5
م(: حتليي صور جوية وفضالائية, بالرانمج نظالم املعلومالات اجلغرافيالة, مركالز التعلاليم املفتالوح, جامعالة 2007ان )عالء الدين عبداخلالق علو  -6

 املنوفية,مطاب  جامعة املنوفية, شبني الكوم.
 , اجلزء األول, مطاب  جامعة املنوفية, القاهرة.1م( قراءة اخلرائط واألطالس, ط2008عالء الدين عبداخلالق علوان ) -7
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م(: حتليالالي الصالالور الفضالالائية, بالالرانمج نظالالم املعلومالالات اجلغرافيالالة, مركالالز التعلالاليم املفتالالوح, جامعالالة 2008الالالدين عبالالداخلالق علالالوان ) عالالالء -8
 املنوفية,مطاب  جامعة املنوفية, شبني الكوم.

م(: التحليالالي املكالالاا ابحلاسالالب اآليل, بالالرانمج نظالالم املعلومالالات اجلغرافيالالة, مركالالز التعلالاليم املفتالالوح, 2009عالالالء الالالدين عبالالداخلالق علالالوان ) -9
 جامعة املنوفية,مطاب  جامعة املنوفية, شبني الكوم.

ملعلومات اجلغرافية, مركالز التعلاليم املفتالوح, م(: املسح والرصد ابألقمار الصناعية, برانمج نظم ا2009عالء الدين عبداخلالق علوان ) -10
 جامعة املنوفية,مطاب  جامعة املنوفية, شبني الكوم.

م( األسالاليب الكميالة يف اجلغرافيالالا, حتليالي قواعالد البيالاانت الوصالفية واملكانيالة ابسالتخدام الطالالرو 2010عالالء الالدين عبالداخلالق علالوان) -11
 ة, القاهرة., مطاب  جامعة املنوفي1التقليدية واحلديثة, ط

, بالالالالرانمج نظالالالالم املعلومالالالالات اجلغرافيالالالالة, مركالالالالز التعلالالالاليم املفتالالالالوح, جامعالالالالة حتالالالالديث اخلالالالالرائطم(: 2015عالالالالالء الالالالالدين عبالالالالداخلالق علالالالالوان ) -12
 املنوفية,مطاب  جامعة املنوفية, شبني الكوم.

 الندوات واملؤمترات العلمية:
 م.1990امعة اإلسكندرية, مارس ندوة اجلغرافيا واخلرائط يف خدمة اجملتم , كلية اآلداب, ج -1
 م.1990ندوة السكان بدول رلس التعاون العريب, معهد البحوث اإلحصائية, جامعة القاهرة, -2
م, 1995م, 1994م, 1993م, 1992م, 1991م, 1990نالالالالالالالدوات املوسالالالالالالالم الثقالالالالالالالايف لل معيالالالالالالالة اجلغرافيالالالالالالالة املصالالالالالالالرية ل عالالالالالالالوام  -3

 م.2008م, 2007م, 2006م, 2005م, 2004م, 2003م, 1996
 م.1991املؤمتر الدويل للبحث العلم  والتنمية, وزارة البحث العلم , القاهرة,  -4
 م.1993مؤمتر الياه والصراع العريب اإلسرائيل , مركز الدراسات االسرتاتي ية ابلقوات املسلحة, القاهرة,  -5
 .2002ية, أبريي مؤمتر العلوم االنسانية وتقنيات املعلومات, كلية اآلداب, جامعة املنوف -6
 م.2007م, 2005م, 2003مؤمترات تنمية الريف املصري, كلية اهلندسة, جامعة املنوفية, ل عوام  -7
 م.2004ندوة االجتاهات احلديثة يف اجلغرافيا, معهد البحوث والدراسات األفريقية, جامعة القاهرة, أبريي  -8
 م.2007اجلغرافيا بكلية اآلداب, جامعة املنوفية, أكتوبر  مؤمتر اسرتاتي يات املياه ابملنطقة العربية, قسم -9
 م.27/11/2007-25مؤمتر املواطنة ومستقبي مصر,كلية اآلداب, جامعة املنوفية,  -10
 م.14/5/2009-13املؤمتر السنوي األول للم لس األعلى ل مناء واآلابء واملعلمني, القاهرة,  -11
 م.2010للثقافة وكلية اآلداب جامعة املنوفية,  األعلىدلتا النيي, جلنة اجلغرافيا ابجمللس  ندوة تغريات البيئة اجلغرافية يف -12
هالالال املوافالالق  1433ربيالال  الثالالاا  7-6مالالؤمتر التعلالاليم املالالوازي, احلايالالر واملسالالتقبي, جامعالالة اإلمالالام حممالالد بالالن سالالعود اإلسالالالمية ابلالالرايل,  -13
 م.2012فرباير  28-29
هال, مدينة جازان, 24/5/1434-22رافيا والتنمية املستدامة يف اململكة العربية السعودية, جبامعة جازان, ندوة علمية بعنوان: اجلغ -14

 اململكة العربية السعودية.
هال املوافق 1434صفر  10-7اللقاء العلم  الراب  لل معية اجلغرافية اخللي ية, اجلغرافيا ودول رلس التعاون: آفاو واهتمامات,  -14
 . )مشاركة ببحث(م, املدينة املنورة, اململكة العربية السعودية2013 ديسمرب 10-13
أبريالي  30-27املؤمتر اجلغرايف الدويل األول, أفاو التنميالة املسالتدامة يف الالوطن العالريب, جامعالة حلالوان, كليالة اآلداب, قسالم اجلغرافيالا, -15

 م, القاهرة.2015
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  راه:شراف العلمي ومناقشة رسائل املاجستري والدكتو اإل-
اإلشراف على الطالب: عيد بن لفار بن مفرح العتييب, بعنوان: حتليي النمو العمراا يف مدينة القويعية, وث تكميل  للحصول على  -1

هالالالال 1435درجالالالة املاجسالالالتري, غالالالري منشالالالور, قسالالالم اجلغرافيالالالا, كليالالالة العلالالالوم االجتماعيالالالة, جامعالالالة اإلمالالالام حممالالالد بالالالن سالالالعود اإلسالالالالمية, الالالالرايل, 
 .م(2014)
اإلشراف على الطالب: نواف بن حسن هالل الشمري, بعنوان: التوزي  اجلغرايف للسالاحات البلديالة يف حمافظالة الساليح, والث تكميلال   -2

للحصول على درجة املاجسالتري, غالري منشالور, قسالم اجلغرافيالا, كليالة العلالوم االجتماعيالة, جامعالة اإلمالام حممالد بالن سالعود اإلسالالمية, الالرايل, 
 .م(2014هال )1435

اإلشراف على الطالبة: مرمي بنت عويد زبن العنزي, بعنوان: التوزي  اهل رة الوافدة إىل مدينة عرعر, دراسة يف جغرافية السكان, رسالة  -3
 .م(2015هال )1436ماجستري, غري منشورة, قسم اجلغرافيا, كلية العلوم االجتماعية, جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية, الرايل, 

ف علالالالى الطالبالالالة: مالالالوزة بنالالالت علالالال  الشالالالهري, بعنالالالوان: التحليالالي املكالالالاا ملراكالالالز الرعايالالالة الصالالالحية يف مدينالالالة بريالالالدة ابسالالالتخدام نظالالالم اإلشالالرا -4
لرايل, املعلومات اجلغرافية, رسالة دكتوراه, غري منشورة, قسم اجلغرافيا, كلية العلوم االجتماعية, جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية, ا

 مستمر.
راف علالالى الطالبالالة: مجيلالالة بنالالت يالال  العمالالري, بعنالالوان: الالالرتويح لالالدر طالبالالات املرحلالالة الثانويالالة: دراسالالة جغرافيالالة مقارنالالة بالالني مالالدين  اإلشالال -5

, الرايل والدمام, رسالة دكتوراه, غري منشالورة, قسالم اجلغرافيالا, كليالة العلالوم االجتماعيالة, جامعالة اإلمالام حممالد بالن سالعود اإلسالالمية, الالرايل
 مستمر.

قشة الطالبة: مجيلة بنت انصر البلوي, بعنوان: إنتاج الفاكهة يف مدينة تبوك ابململكة العربية السعودية, دراسالة يف جغرافيالة الزراعالة, منا -6
هالالالال 1433رسالالالة ماجسالالتري, غالالالري منشالالورة, قسالالالم اجلغرافيالالا, كليالالالة العلالالوم االجتماعيالالالة, جامعالالة اإلمالالالام حممالالد بالالالن سالالعود اإلسالالالالمية, الالالرايل, 

 .م(2012)
ناقشالالة الطالالالب: عبالالدل بالالالن علالال  الشالالهري, بعنالالوان: اخلالالالدمات االجتماعيالالة يف حمافظالالة فالاليس مشالالاليط, دراسالالة يف جغرافيالالة التخطالالاليط م -7

اإلقليمالالال , رسالالالالة ماجسالالالتري, غالالالري منشالالالورة, قسالالالم اجلغرافيالالالا, كليالالالة العلالالالوم االجتماعيالالالة, جامعالالالة اإلمالالالام حممالالالد بالالالن سالالالعود اإلسالالالالمية, الالالالرايل, 
 .م(2013هال )1434

الطالب: سعيد بن دايس الغامدي, بعنوان: الريا السكين لطالب إسالكان جالامع  اإلمالام حممالد بالن سالعود اإلسالالمية وامللال   مناقشة -8
سعود يف مدينة الرايل, دراسة مقارنة, وث تكميل  للحصول على درجة املاجستري, غري منشور, قسم اجلغرافيا, كلية العلوم االجتماعية, 

 .م(2013هال )1434د اإلسالمية, الرايل, جامعة اإلمام حممد بن سعو 
 :البكالوريوس بربانمج أمساء املقررات اليت قمت بتدريسها -
 االستشعار عن بعد. -1
 نظم املعلومات اجلغرافية. -2
 حتليي صور جوية وفضائية. -4
 املساحة التصويرية. -5
 املساحة املستوية. -6
 خرائط التوزيعات. -7
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 مبادئ اخلرائط. -8
 دئ املساحة.مبا -9
 قراءة اخلرائط واألطالس. -10
 طرو فنية متقدمة. -11
 تصميم وإنتاج اخلرائط. -12
 مبادئ اإلحصاء. -13
 األساليب الكمية يف اجلغرافية. -14
 التحليي املكاا ابحلاسب اآليل. -15
 اخلرائط التضاريسية واجليولوجية. -16
 االستشعار عن بعد والصور اجلوية. -17
  املاجستري:بربانمج  ملقررات اليت قمت بتدريسهاأمساء ا -
 إحصاء وأساليب كمية. -2                      احلاسب اآليل ونظم املعلومات اجلغرافية. -1
 .قضااي معاصرة يف جغرافية العامل اإلسالم  -4                              .األسس النظرية لل غرافيا البشرية -3
 الدكتوراه:بربانمج  ت اليت قمت بتدريسهاأمساء املقررا -
   وأساليب كمية.متقدم إحصاء  -1
 دبلوم نظم املعلومات اجلغرافية:بربانمج  أمساء املقررات اليت قمت بتدريسها -
 نظم املعلومات اجلغرافية )مشروع(. -2                              نظم املعلومات اجلغرافية )برامج(. -1
 مرئيات فضائية. -4                                                       اخلرائط. -3
 املاجستري املسائي )املوازي(:بربانمج  أمساء املقررات اليت قمت بتدريسها -
 مقدمة يف االستشعار عن بعد ونظم املعلومات اجلغرافية. -1
 تطبيقات االستشعار عن بعد ونظم املعلومات اجلغرافية -2
 
 
 
 
 
 
 


