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المؤهلت العلمية
السنة  ,المؤهل  ,المؤسسة  ,عنوان الرسالة

2000

الدكتوراة ,جامعة الدول العربية  -القاهرة  -جمهورية مصر العربية
)اثر المناخ على المياه في قطاع غزة (

1993

جامعة الدول العربية  -القاهرة  -جمهورية مصر العربية
)اثر المناخ على الزراعة في الضفة الغربية(

1991

دبلوم,جامعة الدول العربية  -القاهرة  -جمهورية مصر العربية
)سكان دول مجلس التعاون الخليجي(

1987

البكالوريوس,الجامعة السلمية  -غزة
)جغرافيا  -مواد اجتماعية(

الماجستير,

السجل الوظيفي
من تاريخ  -الى تاريخ  ,الوظيفة  ,المؤسسة
حتى الن 2013 ,

استاذ دكتور ,جامعة الزهر

2007 ,2013

استاذ مشارك ,جامعة الزهر

2000 ,2007

دكتور ,جامعة الزهر

1996 ,2000

محاضر ,جامعة الزهر

1993 ,1996

محاضر ,الجامعة السلمية
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المهام الدارية
البداية  -النهاية  ,المهمة  ,المستوى
حتى الن 2016 ,

عميد كلية الداب والعلوم النسانية ,الكلية

2000 ,2002

رئيس قسم الجغرافية بجامعة الزهر بغزة, .2002 - 2000القسم

2002 ,2003

عضو مجلس كلية الداب -جامعة الزهر بغزة, . 2003- 2002القسم

2007 ,2010

عضو لجنة المعادلت بكلية الداب – جامعة الزهر بغزة , .2010 -2007,القسم

2008 ,2014

عضو اللجنة الستشارية لمعهد المياه والبيئة – جامعة الزهر – فلسطين  /2008حتى تاريخه , .القسم

•
•
•

2008 ,2009

عضو لجنة الدراسات العليا – كلية الداب جامعة الزهر يغزه, .2008/2009 ,القسم

•

2008 ,2009

عضو لجنة الدراسات العليا – كلية الداب جامعة الزهر يغزه, .2008/2009 ,القسم

•

2008 ,2009

عضو لجنة الشراف على انتخابات لجنة العاملين العام , .2008/2009القسم

•

2011 ,2012

عضو لجنة الموازنة بالجامعة من عام , . 2012-2011القسم

2010 ,2011

عضو لجنة الموازنة بالجامعة من عام , .2011 - 2010القسم

2004 ,2010

رئيس قسم الجغرافية بجامعة الزهر بغزة  ,من عام , 2010 – 2004القسم

2012 ,2016

رئيس لجنة الضبط  -بكلية الداب – جامعة الزهر بغزة  ,من العام  2012حتى تاريخه ,القسم

2011 ,2013

•
•
•

رئيس قسم الجغرافية بجامعة الزهر بغزة  ,من العام  – 2011حتى تاريخه ,القسم

2014 ,2015

رئيس المجلس الجزائي – جامعة الزهر العام , .2014القسم

حتى الن 2010 ,

رئيس قسم ,القسم

•

•

•

العضوية المهنية
السنة  ,المؤسسة  ,نوع العضوية  ,المستوى

 2011الجمعية الجغرافية الفلسطينية -القدس,امين سر,وطني
 2000الجمعية الجغرافية المصرية  -القاهرة,عضو جمعية عمومية,دولي
 1999جمعية شباب حكر الجامع,عضومجلس ادارة,وطني
الهتمامات البحثية
اهتمام

في مجال المناخ والرصاد الجوية والمياه  ,في مجالت البيئة ,
منشورات مختارة
كتاب  /فصل في كتاب

ا.د .منصور اللوح-
)(2015) . 6
 .جغرافية فلسطين  ,طبعة أولى  2006 ,دار المنارة للطباعة والنشر  .غزة
,,
ا.د .منصور اللوح ). (2010
 .كتاب الرصاد الجوية  ,طبعة أولى  2010 ,دار المقداد للطباعة والنشر  .غزة
المقداد للطباعة والنشر  ,غزة ,
ا.د .منصور اللوح
 .كتاب جغرافية فلسطين الطبيعية  ,طبعة ,1يناير  , 2008دار المقداد للطباعة  ,غزة ا.د .عبدالعظيم مشتهى ). (2008
,دار المقداد للطباعة والنشر ,
ا.د.منصور اللوح ) . (2006الختلف في درجات الحرارة في الضفة الغربية وقطاع غزة ـ فلسطين  ,مجلة جامعة الزهر ـ غزة,2006 ,
مجلة جامعة الزهر ,غزة
علقة المطار بمنسوب المياه الجوفية في الضفة الغربية ـ فلسطين  ,مجلة الجامعة السلمية  ,غزة  ,المجلد ا.د .منصور اللوح )(3 . (2005
الثالث عشر  ,عدد  , . 2005 , 1مجلة الجامعة السلمية ,غزة
ا.د منصور اللوح
ا.د .يوسف ابو مايلة )(1 . (1998
القرى المدمرة في فلسطين ـ الجمعية الجغرافية المصرية  ,جمهورية مصر العربية  ,1998 ,الجمعية
الجغرافية المصرية  -القاهرة ,مصر
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استشارات
من  -الى  ,العنوان  ,الدور  ,المؤسسة

2001 ,2016

معهد المياه والبية  -جامعة الزهر ,استشاري ,جامعة الزهر -غزة

التقييم
الوصف  ,التقييم  ,السنة

ممتحن أطروحة ماجستير/دكتوراة

,

محكم بحث  /كتاب

تقييم بحث بعنوان اثر اتجاه التغير المناخي لدرجات الحرارة على السياحة في مدينة غزة , 2015
مؤتمر غزة المكان والحضارة 2015, .

-

التدريس
المستوى  ,اسم المادة
البكالوريوس

* مباديء الرصاد الجوية
* جغرافية فلسطين
* جغرافية المناخ
* مباديء الحصاء الجغرافي
* الحصاء والقياس
* جغرافية افريقيا
* الفيانوغرافيا
* جغرافية اوراسيا
* موضوع خاص في الجغرافيا
* جغرافية العالم السلمي

دراسات عليا

* الدراسة الميدانية
* المناخ التطبيقي

مساهمات مجتمعية
من  -الى  ,المساهمة  ,المستوى

-

جامعة,

2006 - 2007

رئيس المؤتمر الحركي لمنطقة الوسطى ,وطني

2000 - 2004

عضو مركز الدراسات الستراتيجية  -غزة ,وطني

2011 - 2016

امين سر الجمعية الجغرافية الفلسطينية  -القدس ,وطني

1992 - 2004

عضو الجمعية الجغرافية المصرية  -القاهرة ,دولي

1999 - 2006

عضو جمعية شباب حكر الجامع , -وطني

2004 -

ورشة عمل بعنوان مؤشرات سوق العمل الفلسطيني في محافظات غزة , 2004 ,وطني )1

المهارات
المهارة

من  3أبريل  23 -أبريل , .2011جيد جدا OSIو  USAIDفلسطين وبتمويل من  AMIDEAST /التفكير الناقد؛ مهارات صنع القرارتنفيذ
من  18يناير إلى 22فبراير OSIو  USAIDفلسطين وبتمويل من  AMIDEAST /دورة تدريبية  /برنامج مهارات التدريس؛ تنفيذ )5
, 2011ممتاز
من  7ديسمبر OSI 2010و  USAIDفلسطين وبتمويل من  AMIDEAST /دورة تدريبية /برنامج تعليم مناهج البحث الكمي؛ تنفيذ )4
وحتى 27فبراير , .2011ممتاز
من قصر  9إلى OSI 19و  USAIDفلسطين وبتمويل من  AMIDEAST /دورة تدريبية  /برنامج تعليم مهارات التكنولوجيا؛ تنفيذ )3
ديسمبر , . 2010جيد
دورة تدريبية في التخطيط الستراتيجي )  20ساعة ( ضمن مشروع التقييم الذاتي والتخطيط الستراتيجي – وزارة التربية والتعليم )2
العالي – فلسطين خلل الفترة  7/7/2009وحتى , 9/7/2009جيد جدا
دورة تدريبية في التقييم الذاتي )  20ساعة ( ضمن مشروع التقييم الذاتي والتخطيط الستراتيجي – وزارة التربية والتعليم العالي – )1
فلسطين خلل الفترة  24/3/2009وحتى , . 26/3/2009جيد جدا
ممتاز SPSS ,برنامج  ECXEL). WORD. ACSSES . POWRPOINT) -وبرنامج  DOS .برنامج -
Page 3 of 4

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

فلسطين وبتمويل من  AMIDEAST /دورة تدريبية  /برنامج تطوير القادة والمعلمين بواقع  270ساعة تدريبية ,تنفيذ
 .من  /28اغسطس  2013وحتى  /23يونيو  ,AMIDEAST , 2014جامعة الزهرUSAID ,

(7, 2014

من  7ديسمبر OSIو  USAIDفلسطين وبتمويل من  AMIDEAST /دورة تدريبية /برنامج تعليم مناهج البحث الكمي؛ تنفيذ
 2010وحتى 27فبراير , . 2011جامعة الزهر ,الميد ايست  2010/ 7/12,وحتى 27/2/2011
من  18يناير إلى OSI 22و  USAIDفلسطين وبتمويل من  AMIDEAST /دورة تدريبية  /برنامج مهارات التدريس؛ تنفيذ
فبراير , . 2011جامعة الزهر ,الميديست  18/1,وحتى22/2/2011

(4, 2011
(5, 2011

من  3أبريل  23 -أبريل OSI , .2011و  USAIDفلسطين وبتمويل من , 2011 AMIDEAST /التفكير الناقد؛ مهارات صنع القرارتنفيذ
جامعة الزهر ,الميديست  3/4,وحتى 2011/ 23/4
من قصر OSI 9و  USAIDفلسطين وبتمويل من  AMIDEAST /دورة تدريبية  /برنامج تعليم مهارات التكنولوجيا؛ تنفيذ
إلى  19ديسمبر , . 2010جامعة الزهر ,المد ايست  9/9,وحتى 2010 19/9

(3, 2010

الكويت -أعمال المؤتمر الخامس للجغرافيين العرب-

المشاركة ببحث في أعمال المؤتمر الخامس للجغرافيين العرب – في الكويت – جامعة الكويت بعنوان التصحر واثرة على التنمية في قطاع غزة
2008 , ..
دورة تدريبية حول الحتباس الحراري

اعطاء دورة تدريبية حول الحتباس الحراري وتأثيراته في العالم وفلسطين ـ بالتعاون مع مؤسسة بكدار ـ تاريخ بدء الدورة 2008 / 6 / 16
 .وتنتهي بتاريخ  2008 / 6 / 25بواقع  20ساعة تدريبية  ,لنخبة من المهندسين الزراعيين في قطاع غزة
اعطاء دورة تدريبية حول الحتباس الحراري

المشاركة في اعطاء دورة تدريبية حول الحتباس الحراري والتخفيف من أثارة في العالم وفلسطين ـ بالتعاون مع مؤسسة بكدار والمشروع
السبانيـ تاريخ بدء الدورة  - 2012 / 4 / 24تنتهي بتاريخ  2012 / 4 / 30بواقع  20ساعة تدريبية  ,لنخبة من الجغرافيين والمهندسين
الزراعيين في قطاع غزة
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