السيرة الذاتية

جامعة الزهر
Al-Azhar University-Gaza

جهاد محمد موسى أبو طويلة

آخر تعديل10/10/2013:

المعلومات الشخصية
تاريخ الميلد

6/5/1955

الجنسية

فلسطيني

الحالة الجتماعية

متزوج

الرتبة الكاديمية

أستاذ دكتور

القسم

الجغرافية

الكلية

كلية الداب والعلوم النسانية

تلفون  -المكتب

2620370

مكان الميلد

الجنس

غزة الشجاعية
ذكر

الفاكس
الجوال

0598281080

عناوين اليميل

j.tawela@alazhar.edu.ps

عنوان -المكتب

جامعة الزهر قسم الجغرافية

عنوان  -البيت

غزة تل الهوا أبراج أجنادين

HURL

المؤهلت العلمية
السنة  ,المؤهل  ,المؤسسة  ,عنوان الرسالة

1994

الدكتوراة,جامعة الخرطوم -السودان
)التخطيط القليمي والتنمية  ,معطيات الواقع وآفاق المستقبل في قطاع غزة بفلسطين المحتلة(

1988

الماجستير,معهد البحوث والدراسات العربية
) استخدام الرض في قطاع غزة -دراسة في الجغرافيا(

1984

دبلوم,معهد البحوث والدراسات العربية
)الجغرافيا القتصادية(

1982

البكالوريوس,جامعة عين شمس-جمهورية مصر العربية

السجل الوظيفي
من تاريخ  -الى تاريخ  ,الوظيفة  ,المؤسسة
1994 ,2013

عضو هيئة تدريس ,جامعة الزهر-غزة

1988 ,1990

محاضر ,الجامعة السلمية-غزة

1985 ,1987

معيد ,الجامعة السلمية-غزة
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المهام الدارية
البداية  -النهاية  ,المهمة  ,المستوى
2016 ,

مساعد نائب الرئيس للشئون الدارية والمالية ,الجامعة

2014 ,2016

رئيس قسم الجغرافيا ,الكلية

1995 ,1999

رئيس لجنةا لمتحانات المركزية بكلية الداب ,الكلية

,

عضو اللجنةا لمكلفة لتسيير أمور جامعة الزهر في فترة سفر رئيس الجامعة السابق )أ.د.هاني نجم( ,الجامعة

2010 ,2012

عميد الدراسات العليا والبحث العلمي ,الجامعة

2008 ,2010

رئيس وحدة المتابعة والتدقيق ,الجامعة

2003 ,2009

مساعد نائب الرئيس للشئون الكاديمية ,الجامعة

1998 ,2002

رئيس قسم الجغرافيا ,القسم

1996 ,1997

رئيس قسم الجغرافيا ,القسم

1995 ,1996

مساعد رئيس قسم الجغرافيا-جامعة الزهر ,القسم

1986 ,1990

مساعد رئيس قسم الجغرافيا-الجامعة السلمية ,القسم

العضوية المهنية
السنة  ,المؤسسة  ,نوع العضوية  ,المستوى

 2012الجمعية الجغرافية الفلسطينية,عضو,وطني
 2011وزارة التعليم العالي الفلسطينية,عضو لجنة التقييم والجودة للجامعات الفلسطينية في قطاع غزة,وطني
 1986الجمعية الجغرافية المصرية,عضو,دولي
الهتمامات البحثية
اهتمام

استراتجيات التخطيط الصهيوني لمدينة القدس  ,تخطيط المدن ,
منشورات مختارة
كتاب  /فصل في كتاب

التحليل المكاني للصناعات التحويلية :دراسة تطبيقية على الضفة الغربية بفلسطين المحتلة ,الجمعية الجغرافية المصرية ,العدد الخامس والثلثون
– 2000م ,السنة الثانية والثلثون – الجزء الول . () .واقع القوى العاملة :دراسة تحليلية ) ,(1996-1968مجلة الجامعة السلمية بغزة,
., ,المجلد الثامن ,العدد الثاني ,الجزء الثالث ,ربيع أول 1421هـ ,يونيه 2000
البطالة في قطاع غزة :دراسة تحليلية للواقع القتصادي والسياسي ) ,(1995-1967الجمعية الجغرافية المصرية ,العدد الرابع والثلثون –
1990 . () . , ,م ,السنة الواحدة والثلثون – الجزء الثاني
التحليل المكاني للصناعات التحويلية :دراسة تطبيقية على الضفة الغربية بفلسطين المحتلة ,الجمعية الجغرافية المصرية ,العدد الخامس والثلثون
2000 – . () . , ,م ,السنة الثانية والثلثون – الجزء الول
د .احمد دحلن-د.أسامة أبو نحل-د .هاني البسوس-أ.د.معين رجب ) . (2013القدس ,وزارة التعليم العالي ,غزة
جوائز و شهادات تقدير
السنة  ,السم  ,المؤسسة  ,المستوى

2008
2007
2001
1999
1987

,شهادة شكر وتقدير ,مركز قدس نت ,وطني
,شهادة شكر وتقدير ,مركز قدس نت ,وطني
,شهادة شكر وتقدير للمشاركة في مؤتمر ,وزارة الوقاف والشئون الدينية-غزة ,جامعة
,شهادة شكر وتقدير ,السلطة الوطنية الفلسطينية-التوجيه السياسي والوطني ,وطني
,شهادة شكر وتقدير ,رابطة الجامعيين-الخليل ,جامعة
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الشراف
الدرجة  ,المرشحين  ,الرسالة  ,الجلسة  ,السنة

منجزة

ماجستير ,وليد أبو خوصة ,برنامج مقترح يعتمد الدراما التعليمية لتنمية مفاهيم التربية البيئية والتجاه نحوها لدى طلب
 ,الصف السادس بغزة 2008,
ماجستير ,جمال محمد الحطاب ,أثر اسلوب العروض العملية في اكتساب بعض المفاهيم الجغرافية لدى طلب الصف الحادي
 ,عشر الدبي بمحافظة غزة 2000,
 ,ماجستير ,نعمة درويش محمد العديني ,مراكز العمران الحضري في محافظة دير البلح 1999,

التدريس
المستوى  ,اسم المادة
البكالوريوس

* جغرافية العمران
* نظريات التخطيط
* الحصاء الجغرافي
* الجغرافيا القتصادية
* تخطيط الموارد البشرية
* تخطيط المدن
* جغرافية فلسطين البشرية
* التخطيط القليمي
* جغرافية التنمية
* استخدام الرض

دراسات عليا

* مدخل التخطيط الى التنمية
* دراسات متقدمة في الدراسات البشرية
* مناهج البحث

الدورات التدريبية
السنة  ,اسم المادة  ,المكان  ,المؤسسة  ,الفترة

, 2010دورة في التخطيط الستراتيجي والتقييم الذاتي ,جامعة الزهر-غزة ,جامعة الزهر-غزة 2010,
, 2009ادارة مشاريع ,جامعة الزهر -غزة ,جامعة الزهر 2009,
, 2009ادارة مشاريع ,جامعة الزهر -غزة ,جامعة الزهر 2009,
, 2009التقييم الذاتي ,جامعة الزهر-غزة 2009, ,
, 2007الموازنات وأعدادها وتنفيذها والرقابة عليها ,جامعة الزهر-غزة ,جامعة الزهر -غزة 22/3/2007-17,
الجامعة السلمية ,الجامعة السلمية , 1999 GIS ,1999,تحليل نظم المعلومات الجغرافية
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