
Page 1 of 6 

 

 

 

 

fldc@cu.edu.eg:mail-E – fldc.cu.edu.eg01021223334  –Mobile:01273993999–(+2)35705596:Tel 

 
 

 السرية الذاتية
  عنبر محمود عبد الفتاح محمود عبد اللطيف المدرب:اسم.  

 :محمود عنبر االسم الُمختصر. 

  م0883/  8/  03 الميالد:تاريخ 

  2 30332888831 & +2 30000388831 المحمول:رقم+   

  االلكتروني:البريد @yahoo.commahfattah & mahabdfatah@cu.edu.eg 

  االلكترونية:الصفحة 

 http://scholar.cu.edu.eg/?q=anbar 

 https://cairo.academia.edu/MahmoudAnbar 

 https://researchgate.net/profile/Mahmoud_Anbar2 

 https://www.youtube.com/c/DrMahmoudAbdelFattahAnbar 

  ا.غرافَيالُجسم ِق –اآلداب ة ليَُّك –رة اِهالَقة َعاِمَج – ةربيَّصـر الَعمهورية ِمُج البريدي:العنوان 

 :القاهرة.جامعة  –ُمَدرِّس الُجغرافَيا الطبيعيَّة بُكليَّة اآلداب  الدرجة العلمية والتخصص 

 :الَقـاِهـرة. الجامعة 

 :اآلداب. الكلية 

 (.تحدًثا وِكتابًتاو استماًعا) ةاللغة اإلنجليزيَّادة إَج - :اللغات 

 )َمقبول(. الفرنسيَّةباللغِة األلمام  -         

 قبول(.)َم باللغِة الِعْبريَّةاأللمام  -   

 

 :الشهادات العلمية :أولا 

 التاريخ / التقدير اسـم الُمـؤهـل م

1 
ِس ِقسييم الُجغرافَيييا   َدَرَجةةا الةةدات را    الَقيياِهرة، َجاِمَعيية  –، بُكليَّييِة اآلداب فييا اآلداِب ِميي

 ."َمرتبة الشرف األولى" بتقدير:
 2308يونيو

2 

ِس ِقسييم الُجغرافَيييا  الَماجسةةت ر َدَرَجةةا  الَقيياِهرة، َجاِمَعيية  –، بُكليَّييِة اآلداب فييا اآلداِب ِميي

"ُممتاز مع التوصيِة بطبِع الرسالة على َنفقيِة الَجامعية وتبادلهيا ميع الَجامعيا       بتقدير: 

 .األخرى"

 2303يونيو

3 
ِس ِقسييم الُجغرافَيييا   اجسةةت را للَمالسةة ا التمد دي ةة  الَقيياِهرة، َجاِمَعيية  –، بُكليَّييِة اآلداب ِميي

 ."ُممتاز" بتقدير:
 2330يونيو

4 
ِس ِقسييم الُجغرافَيييا "ُلييعَبة الَ ييرا  "َدَرَجةا الل سـاـةةـ     –، بُكليَّييِة اآلداب فييا اآلداِب ِميي

 ."جيِّد جدًّا" بتقدير:الَقاِهرة، َجاِمَعة 
 2332مايو

 

http://www.fldc.cu.edu.eg/
mailto:mahfattah@hotmail.com
mailto:mahabdfatah@cu.edu.eg
http://scholar.cu.edu.eg/?q=anbar/
https://cairo.academia.edu/MahmoudAnbar


Page 2 of 6 

 

 

 

 

fldc@cu.edu.eg:mail-E – fldc.cu.edu.eg01021223334  –Mobile:01273993999–(+2)35705596:Tel 

 
 
 

 

 
ا
 املناصب اإل: اثاني

 
 :ةداري

 

  
ا
 :شهادات احرتافية يف التدريب: اثالث

 

 
ا
 :الدورات التدريبية التي مت احلصول عليها :ارابع

 التاريخ المكان الدور  التدريب ا

 امة لالستكشافدورة تدريبيَّة باإلدارة الَع
لركة بترول خليج السـويس 

(GUPCO) 
 2330سبتمبر

 Basic Business Skillsة دورة برنييامج اكتسيياب المَهييارا  األساسيييَّ 

Acquisition (BBSA) 

 Futureل ـل المستقـبـة جـيجمعيَّ

Generation Foundation (FGF) 
 2330ديسمبر

 (GIS)ة غرافيَّييييدورة تدريبيَّيييية علييييى ِمييييمم بييييرامج ُن ييييم المعلومييييا  الجُ     

 (RS) الُبعد ِسَع ارواالستشَع

الُبعد وعلوم  ِسالهيئة القوميَّة لالستشعار ِم

 (NARSS)الفضاء 
 2338يويول

 (GIS)ة غرافيَّييييدورة تدريبيَّيييية علييييى ِمييييمم بييييرامج ُن ييييم المعلومييييا  الجُ     

 (RS) الُبعد ِسَع ارواالستشَع

 امة للمسامِةة الَعالهيئة المصريَّ

ة ة والمشروعا  التعدينيَّالجيولوجيَّ

(EGSMA) 

 2338أغسطس

 2338سبتمبر ةة األمريكيََّعاِمالَج (TOFEL)دورة امتحان الـ 

 2338ديسمبر ادةداد الَقعهد إعَم معاونا أعضاء هيئة التدريس ة للسادِةالدورة التثقيفيَّ

ا  ر يَّي ة باست دام الَمدورة تدريبيَّة فا َكيسفيَّة إعداد ال ريطة الجيومورفولوجيَّ

 ةضا يَّالَف

حث ا والَبربا للدراسا  الُعلَيجلس الَعالَم

 لماالِع
 2338يونيو

 2338يوليو ة الهندسةليَُّك PC Maintenance اسب اآللادورة تدريبيَّة فا صيانة الَح

 (GIS)ة غرافيَّييييدورة تدريبيَّيييية علييييى ِمييييمم بييييرامج ُن ييييم المعلومييييا  الجُ     

 (RS) الُبعد ِسَع ارواالستشَع

لوم الُبعد وع ِسالهيئة القوميَّة لالستشعار ِم

 (NARSS)الفضاء 
 2338يوليو

 2338يوليو ة الهندسةليَُّك Microsoft Office Access 2000 دورة

 الفتر   صب اإلداريالَم م

 إلى اآلن 2308 أكتوبرُمنذ  .َجامعة الَقاِهرة -ُكليَّة اآلداب  - وحد  إدار  األزَمات والَك ارث ُمدير 1

 2308إبريل إلى  2301ُمنذ إبريل  الِمصريَّة. الَمجموعة الُمناخيَّة ـائب رئ   َمجل  إدار  2

 اآلن إلى 2306ارس ُمنذ َم .بِقسِم الُجغرافَيا، ُكليَّة اآلداب، َجامعة الَقاِهرة الَجْ َد  ُم ّسق 3

4 
ََْ َاَمةا  ِمعَ  قُم ّس ِِ   ار الِقَ ةاد  وال وميدة ميَمان    ،ياز اإلدارالجَهي بقطيا

 .الَقاِهرةَجامعة  -اآلداب  ُكليَّة -الَجوسدة 
 2301 فبرايرإلى  2302 َمارسُمنذ 

 التاريخ الدور  التدريب ا م

1 
  Certified International Professionalالُمةةدر ا الُمَتةةرم الُمعتمةةد دول  ةةا  دورة 

Trainer (CIPT) 
 2308فبراير

2   
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 2331إبريل ة اآلدابليَُّك Introduction to ArcGIS 9.1دورة 

 2331مايو ة اآلدابليَُّك Advanced to ArcGIS 9.1دورة 

 ا التعليمـدورة ُتكنولوجَي
مركم تنمية ُقدرا  أعضاء هيئة التدريس 

 (FLDC)والقيادا  
 2331سبتمبر

 (E-Learning)ا فا التدريس ـدورة است دام التكنولوجَي
مركم تنمية ُقدرا  أعضاء هيئة التدريس 

 (FLDC)والقيادا  
 2331برسبتم

 Communication Skills ـارا  التـواصـلدورة َمَه
مركم تنمية ُقدرا  أعضاء هيئة التدريس 

 (FLDC)والقيادا  
 2338يوليو

 دورة َتن يـم الُمـؤتمـرا 
مركم تنمية ُقدرا  أعضاء هيئة التدريس 

 (FLDC)والقيادا  
 2338أكتوبر

 وانب القانونيَّة والماليَّةدورة الج
مركم تنمية ُقدرا  أعضاء هيئة التدريس 

 (FLDC) والقيادا  
 2338يناير

دورة تدريبيَّيييييييية ُمتقدِّميييييييية علييييييييى ِمييييييييمم بييييييييرامج ُن ييييييييم المعلومييييييييا      

 Advanced Geographic Information Systemsالجغرافيييية

(GIS2) 

الُبعد وعلوم  ِسالهيئة القوميَّة لالستشعار ِم

 (NARSS)الفضاء 
 2338إبريل

دورة تدريبيَّيية مييِ ومييدة المكتبيية الرقميَّيية بييالمجلس األعلييى للجامعييا  علييى    

 َكيسفيَّة است دام قواعد البيانا  الَعالميَّة
 2338نوفمبر ة الجديدةركميَّالمكتبة الَم

 (TOFEL)دورة امتحـان الـ 
ا  األجنبيَّة والترجمة اللُّغمركم 

 التَّ صُّصيَّة
 2303إبريل

 مالسحث الِعا  الَبدورة أخالقيَّ
مركم تنمية ُقدرا  أعضاء هيئة التدريس 

 (FLDC) والقيادا  
 2303يوليو

 Total)دورة تدريبيَّية عليى اسيتعمال وتشيغيل المحطية الِمسياميَّة الُمتكاملية        

Station)  ماركييية(Topcon)  مودييييل(GPT-7503)  وبرنيييامج المسيييامة

 فيثاغورث

 2303يوليو ةة والفنيَّالهندسيَّ لألعماِل الَقاِهرةلركة 

 دورة الت طي  االستراتيجا
مركم تنمية ُقدرا  أعضاء هيئة التدريس 

 (FLDC) والقيادا  
 2300يونيو

اآللييا الحاسييب  ة لقيييادِةالرخصيية الدوليَّيي برنييامِجالختبييارا  السَّييبعة لاجتييياز ا

(ICDL) 

مركم التدريب على تكنولوجيا المعلوما  

العامة  ركمي للتعبئِةهاز الَمبالَج

 واإلمصاء

 2300غسطسأ

 دورة ُن م الساعا  الُمعتمدة
مركم تنمية ُقدرا  أعضاء هيئة التدريس 

 (FLDC) والقيادا  
 2300نوفمبر

 Standard General English (15 Levels)ة ة الَعامَّدورة اإلنجليميَّ

اللغة  ِةأسيب لتنمَي أكاديمية

 Academic System Forاإلنجليمية

Educational Basics (ASEB) 

 2300نوفمبر

 َمهـارا  الَعرسض الَفعَّـالدورة 
را  أعضاء هيئة التدريس مركم تنمية ُقد

 (FLDC) والقيادا  
 2302إبريل

 ة التدريسيَّةدة فا العمليَّوسدورة َمعايير الَج
مركم تنمية ُقدرا  أعضاء هيئة التدريس 

 (FLDC) والقيادا  
 2302يونيو

اركة نيكون اليابانيَّة َم دورة تدريبيَّة على استعماِل وتشغيل األجهمة المساميَّة

ِس تيودولييو ومييمان الَقاَمية، وكيذلر الترييب        وسبكترا بريسشِ األمريكيَّة، ِمي

والَبييرامج  (Nivo Series)علييى َمحطييِة الرصييد الِمسيياميَّة نيكييون موديييل   

 المساميَّة

 2302غسطسأ لألجهمِة المساميَّة لركِة برناسوس
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 2302سبتمبر ةمعهد الدراسا  والبحوث اإلمصا يَّ )المستوى األول( SPSS 18دام برنامج دورة التحليل اإلمصا ا باست 

 قويم الطالبدورة ُن م االمتحانا  وَت
مركم تنمية ُقدرا  أعضاء هيئة التدريس 

 (FLDC) والقيادا  
 2302نوفمبر

 دورة إدارة الفريق البحثا
ة ُقدرا  أعضاء هيئة التدريس مركم تنمي

 (FLDC) والقيادا  
 2300يناير

وارد السييامليَّة  ُبعييد علييى الَميي    ِسار َعيي طبيقييا  االستشييعَ  دورة ُمتقدِّميية علييى تَ 

 Application of Remote Sensing on Coastal andحريَّية  والَب

Marine Resources (AP3) 

الُبعد وعلوم  ِسِمالهيئة القوميَّة لالستشعار 

 (NARSS)الفضاء 
 2308يناير

 لميَّة )الُكليَّا  الن ريَّة(دورة النشر الدولا للبحوِث الِع
ة ُقدرا  أعضاء هيئة التدريس مركم تنمَي

 (FLDC) والقيادا  
 2308مايو

 إعداد الَمشروعا  التناُفسيَّة لتمويل البحوثدورة 
ة ُقدرا  أعضاء هيئة التدريس تنمَي مركم

 (FLDC) والقيادا  
 2308نوفمبر

 Creative Thinkingالتفكير اإلبداعا دورة 
ة ُقدرا  أعضاء هيئة التدريس مركم تنمَي

 (FLDC) والقيادا  
 2308يناير

 Certified Internationalالُميييدرِّب الُمحتيييرف الُمعتميييد دوليًّيييا  دورة 

Professional Trainer (CIPT) 

ة ُقدرا  أعضاء هيئة التدريس مركم تنمَي

 (FLDC) والقيادا  

 2 –يناير  26

 2308فبراير

 

:   خامساا
 
 :مت بتدريبهابرامج ق

 :ةربيَّة مصر الَعمهوريَّفي ُج 

 التاريخ المكان الدور  التدريب ا م

 Art Of Effective Leadership  ادة الفعَّالةِ القَيَف 1
ة ُقدرا  أعضاء هيئة مركم تنمَي

 (FLDC) التدريس والقيادا  

 2308أبريل  8 – 8

 2308 مايو 08 – 00

2 
 Problem - Basedشيكال  الُم لَِّمي  عليا  بنيا الَم ملُّاليتعَ 

Learning (PBL) 

ة ُقدرا  أعضاء هيئة مركم تنمَي

 (FLDC) التدريس والقيادا  
 

3 
اسيت دام قواعيد البيانيا  فيا بنير المعرفية المصيري         َكيسفيَّة

Egyptian Knowledge Bank (EKB) 

َمركم َجاِمَعة الَقاِهرة ِلَضَماِن 

 الَمكتبةَمبسنى  -َجوسدة التعليم 

 َجاِمَعة الَقاِهرة  - الَمركميَّة

 2301ديسمبر 8 - 0

 2306إبريل  2 الَقاِهرةَجامعة  -ُكليَّة األداب  َأهميَّة الُمؤتمرا  وَكيفيَّة الُمَشاَرَكة فيها 4

 يَّة إعداد وتن يم َمَلف معَيار القَيادة والَحوسَكَمةَكيسف 5
ومدة َمَمان الَجوسدة بُكليَِّة األداب 

 الَقاِهرةَجامعة  -
 2306فبراير 

 2300إبريل  الَقاِهرةَجامعة  -ُكليَّة األداب  التفكير الِعلسما وَمهارا  الُمناظرة ِلَحلِّ الُمشكال  6

 :ةربيَّة مصر الَعمهوريَُّج خارج 

 التاريخ المكان الدور  التدريب ا م

1 ----- 
----- ----- 
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ا
 (......- الخرتاع براءة - املؤلفات -عمل  ورش - ملؤمتراتامشاركات وأنشطة ) :اسادس

 :بالتدريبالتي هلا عالقة 
 ـ ع المشاراا التاريخ   المكان ال شاط م

1 
 - ةالدراسا  الُعلَيا للتربَيُكليَّة  است دام التكنولوجَيا فا التدريسورلة َعَمل: 

 َجامعة الَقاِهرة
 مضور َكُمستمٍع 2308ديسمبر  08

2 
 - ةالدراسا  الُعلَيا للتربَيُكليَّة  إعداد ُمَقرَّر إلكترونا: ورلة َعَمل

 َجامعة الَقاِهرة
 مضور َكُمستمٍع 2308ديسمبر  01

3 

َمركم َجاِمَعة الَقاِهرة ِلَضَماِن  الَبحث الِعلسماورلة َعَمل: 

 الَمكتبةَمبسنى  -َجوسدة التعليم 

 َجاِمَعة الَقاِهرة  - الَمركميَّة

 مضور َكُمستمٍع 2308ديسمبر  03

4 

كتابيية أوراا الساياَسييا  للجَهييا    ورليية َعَمييل:  

 (Policy Briefs / Paper) السَياديَّة

 َجامعة الَقاِهرة -ُكليَّة األداب 

  "فورد ُمؤسسة"َمع  بالتعاوِن

 الِعلسما الَبحث َدعم َمشروِ ممِ

 االجتماعيَّة العلوِم فا

 مضور َكُمستمٍع 2301نوفمبر  8

5 
 -ر ِكتابية التقيارير الدراسييَّة )ُمقيرَّ    ورلة َعَميل:  

 برنامج(
 مضور َكُمستمٍع 2301 فبراير 21 َجامعة الَقاِهرة -ُكليَّة األداب 

6 
ورليييية َعَمييييل: بنيييياء االختبييييارا  التحصيييييليَّة   

 الموموعيَّة
 مضور َكُمستمٍع 2306مبر ديس 02 َجامعة الَقاِهرة -ُكليَّة األداب 

7 

ورلييييية َعَميييييل: إعيييييداد وتطبييييييق االسيييييتبانا   

واستطالعا  اليرأي َعبسير َليَبَكة اإلنترنيو، ميع      

 على استبانة تقييم الُمقرَّر كنموذجالتطبيق 

 مضور َكُمستمٍع 2306 نوفمبر 28 َجامعة الَقاِهرة -ُكليَّة األداب 

8 

عالجة النصيو   ست دام برامج ُمة َعَمل: اورل

 Scientific": ةميَّييييلسالكتابيييية الِع ألغييييراِض

Word " Microsoft Word, 

 مضور َكُمستمٍع 2306أكتوبر  00 َجامعة الَقاِهرة -ُكليَّة األداب 

 مضور َكُمستمٍع 2308أكتوبر  الَقاِهرةَجامعة  -ُكليَّة األداب  ورلة َعَمل: َكيسفيَّة التَقدُّم للِمنِح والَبَعثا  9

11 
َمَمان الَجوسدة بُكليَِّة األداب ومدة  ورلة َعَمل: َمهارا  اإلطَفاء واألمِ

 الَقاِهرةَجامعة  -
 مضور َكُمستمٍع 2308سبتمبر 

11 
دة بُكليَِّة األداب وسان الَجومدة َمَم ورلة َعَمل: إدارة األزَما  والَكوارث

 الَقاِهرةَجامعة  -
 مضور َكُمستمٍع 2308فبراير 

    

 
 
ا
 :بالتدريبالتي هلا عالقة  شهادات التكريمواجلوائز  :اسابع

 التاريخ  كريم جدا الت اســـــم التكريم   م
 حالا التكريم 

 دولي مَلي
1 ----- ----- ----- ----- 

2 ----- ----- ----- ----- 
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ا
 :أخرىا: ثامن

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

 

 

 د. حممود عبد الفتاح عنرب
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