
     

 

 ا.د غزيزة ػىل غبد امرازق

 أ س تاذ  ادلرخة امؼلمية

 اكتعاد امتخعط امؼام

امتخعط 

 ادلكيق

 اكتعاد لكي

 مؼهد امتخعيط املويم  -أ س تاذ متفرغ  اموظيفة احلامية

 امتدرج اموظيفي
 ( 8008 - 8002مدير مرنز دراسات امس ياسات املكية ) 

  (مبؼهد امتخعيط املويم 8008 -8008- 0331- 0321أ س تاذ متفرغ() -أ س تاذ  -أ س تاذ مساػد  –)مدرس 

 املؤهالت امؼلمية

  ،0311باكموريوس احملاس بة، لكية امتجارة، خامؼة املاهرة 

  ،0321دبلوم يف امتخعيط وامتمنية الاكتعادية والاحامتغية، مؼهد امتخعيط املويم 

 0312، لكية الاكتعاد ببودابست، اجملر، امتخعيط الاكلميي ماحس ترييف 

  ،كلميي، أ اكدميية امؼلوم اجملرية ببودابست  0321دنتوراه  يف امتخعيط الإ

أ مه جمالت  

 اخلربات امسابلة

  (8001-٨٠٠٢وضاط املتابؼات امؼلمية ابملؼهد )الإرشاف ػيل 

 ( والإرشاف ػىل حبوث دبلوم امتخعيط وامتمنية 8001الإرشاف ػىل دبلوم امتخعيط وامتمنية مبؼهد امتخعيط املويم ،)

 ٨٨٢٢مبؼهد امتخعيط املويم منذ ػام 

 بع جلامؼة ػني مشسالإرشاف ػىل رسائل ماحس تري مبؼهد امتخعيط املويم ومؼهد ادلراسات امبيئية امتا 

  الإرشاف ػيل ادلورة امتدريبية املنؼلدة يف مؼهد امتخعيط املويم ابمتؼاون مع امبنػم الإسػاليم ةػدة يف جمػال ) ويػل

 (٨٠٠٢واملتوسعة ( )هومفرب  املرشوػات امعغرية

 ( ٨٨٨٠املضارنة يف امربامج امتدريبية مبختلف حمافظات ادلهورية – )الآن 

 خامؼػة ٨٨٨٨ج ثبادل ال ساثذة ابجلامؼػات ابخلػارج بػر مرياك الاصرتاك يف برانمOhio State University وأ يضػا ،

 ٨٠٠٢خامؼة حرينتش بلندن 

  دارة املؼهد وامؼديد من انلجان دارة مرنزدراسات امس ياسات املكية وغضوية لك من جملس اإ دارية من خالل اإ خربات اإ

 وجلنة ص ئون امؼاملني ابملؼهد وجلنة امتمنية امريفية ةهاز بناء وتمنية املريةلكجنة امتدريب وجلنة الثفاكيات وانلجنة امؼلمية 

  غضػػو جلنػػة امتفػػاوع بػػني مؼهػػد امتخعػػيط املػػويم مبيػػ ووزارة امتخعػػيط ابل ردن وذن خػػالل ورصػػة امؼمػػل غػػن

 (٨٠٠٢امالمرنزية يف احملليات وامتمنية )

  نتابة امؼديد من امللالت يف حريدة ال هرام غن كضااي خمتلفة مهنا غامةل ال ظفال ،وامبعاةل ،وهدر املوارد امبرشية 

جمالت 

الاهامتمات 

امبحثية 

 وامتدريبية

 اكتعادايت املعاع غري امرمسي  -امساكن واملوى امؼامةل

جناز امؼديد من ادلراسات وامبحوث يف جمال   أ مه ادلراسات امتخعيط وامتمنية وبعػفة خاظػة امسػاكن واملػوي امؼػامةل واكتعػادايت اإ



     

املعاع غري امرمسي ودراسات غن املناظق امؼضوائية وثر جري ذن ػػيل امتمنيػة الاكتعػادية والاحامتغيػة.  مػن أ مه ثػ  

 امبحوث وادلراسات:

 ابحث رئييس(٨٠٠٢يل )امبعاةل يف مي، كضية امتضغيل وامبعاةل ػيل املس توي امؼاملي واملويم واحمل( ) 

 ( ٨٨٨٢دراسة غن املعاع غري امرمسي، واملسامهة بر وراق غن امبعاةل يف مي، غامةل ال ظفال) 

 ( وأ بؼاد املضلكة امساكهية وثر جريها ٨٠٠٢دراسات غن امساكن مهنا مضالك امساكن وأ وضاغهم يف الاكتعاد امليي ،)

 (8002ػىل املمي الاحامتغية )

 (، واملنػاظق امؼضػوائية ٨٠٨٨-٨٠٨٨امت امبحثية مع مرنز رشاكء امتمنية مهنا املنػاظق امؼضػوائية )امؼديد من املساه

-حاةل اجملر-(، وامتحول الاكتعادي والاحامتغي يف رشق أ ورواب ٨٠٨٨ودور ادلوةل ودراسات حاةل مهنا غزبة امهجاهة )

 (٨٠٠٠مؤ ر لكية الاكتعاد وامؼلوم امس ياس ية )

 ػداد  (٨٠٠٢، ٨٠٠٢ال وراق اخللفية متلرير "الاكتعاد امليي" مبؼهد امتخعيط املويم ) املضارنة يف اإ

  حضور امؼديد من املؤ رات امؼلمية واملسامهة بر وراق حبثية مثل مؤ ر غن امتؼلمي وامتوظيف،واملسامهة بوركة حبثية غن

 (٨٠٠٢مضالك امتؼلمي وامتوظيف يف ػاملنا امؼريب واملنؼلد يف ظرابلس بليبيا )

جمالت الاهامتم 

 امتدريس ية

 ( ٨٠٠٢- ٨٨٢٢امتدريس يف دبلوم امتخعيط وامتمنية، مؼهد امتخعيط املويم) 

  امتدريس يف دبلوم لكية الآداب ةامؼة املاهرة 

  امتدريس يف دبلوم مؼهد ادلراسات امبيئية امتابع جلامؼة ػني مشس 

 خمتلفة( يف املوضوػات الآثية: امتدريس يف اجلهاز املرنزي نلمحاس بات )دورات ثدريبية 

o  امتغريات امهيلكية يف الاكتعاد امليي 

o  امتمنية امبرشية وال بؼاد الاكتعادية والاحامتغية 

o  امساكن واملوى امؼامةل 

 razak.aziza@gmail.com / aziza.abdelrazak@inp.edu.eg امربيد الإمكرتوين
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