
 2من  1الصفحة 

 

 الرحيم   اهلل الرمحنبسم 

 سيـــرة ذاتيـــة 
 C.V  

                                                       عيـد سلمي   سليمـان حسـاماالسم: 
                                        غزة  31/7/1975: تاريخ ومكان الميالد
                                                                            : متزوجالحالة االجتماعية

 منطقة العيادات  ،الزوايدة فلسطين، قطاع غزة،: العنوان
 059-  9848182 :لمحمولا رقم

 dr.husameid@gmail.com  :اإللكترونيالبريد 

       
 المؤهالت التعليمية:  

 سنة التخرج النسبة التقدير  المكان التخصص  المؤهل

 ممتاز عين شمس  جغرافيا  دكتوراه
مرتبة الشرف  

 2018 األولى 

 +B الجامعة األردنية  دراسات سكانية  ماجستير 
 جيد جدا 

89 % 2000 

 1998 % 88.37 جيد جدا  جامعة األقصى جغرافيا  دبلوم عام 
 1997 % 76.35 جيد  الجامعة اإلسالمية جغرافيا  بكالوريوس 

 
 ".دراسة حالة" مخيم النصيرات بقطاع غزة:في  محددات الخصوبة   ان رسالة الماجستير:و عن
 

 السكان والتنمية البشرية في قطاع غزة  عنوان رسالة الدكتوراه:
 

 الخبرات العملية: 

 . 2016-  2003،  غرب غزة  –  الرتبية والتعليم مديرية يف مدرس اثنوي  .1
 حىت اترخيه.  2016مشرف تربوي ختصص جغرافيا مديرية غرب غزة،  .2
 . 2007- 2003قدس املفتوحة فلسطني،  جامعة ال، غري متفرغ حماضر .3
 . 2011  بغزة  جمتمع األقصىكلية  ،  غحماضر غري متفر  .4
 . 2015-  2012قسم اجلغرافية من  بغزة اجلامعة اإلسالمية   ، حماضر غري متفرغ .5
 . 2014التعاون مع اجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيين يف كتابة جزء من تقرير مسح األسرة الفلسطيين   .6
 الثانوية اجلامعة اإلسالمية. للمرحلة اجلغرافيا  تدريس استبياانت طلبة ماجستري يف طرق   حمكم .7
 .  2013عضو اجلمعية اجلغرافية املصرية منذ عام  .8
 . 2012منذ عام    امعة الدول العربيةالتابع جلقاعدة خرباء العرب يف جمال السكان والتنمية يف  اعضو  .9
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 األبحاث المنشورة: 
  ،اإلسـالمية، سـلسـلة الدراسـات اإلنسـانية، مجلة الجامعة  العوامل المؤثرة على خصووبة المرةة في مخيم النصويرات .1

 .169 – 149، ص 2004العدد األول، 

  .2010 ء: شتا44السنة السابعة: العدد  إنسانيةمجلة علوم ، الهجرة الداخلية في قطاع غزة: رؤية جغرافية .2

ــانية، المجلد  بعض محددات خصوووووبة المرةة اليلسووووطينية في قطاع غزة .3 ، 7، مجلة جامعة الشـــــارقة للعلوم اإلنســـ
 .  171-141، ص2010يونيو ، 2العدد 

ــكااالنتشووار المكاني لزواج ااقارف في فلسووطين .4 ــحة األســـرة العرلية والسـ ــحةن، مجلة صـ   ، المشـــروع العرلي لصـ
 .40-1، ص2010، العدد التاسع، سبتمبر ثاألسرة، جامعة الدول العرلية، المجلد الثال

المجلد  مجلة جامعة الشـارقة للعلوم اإلنسـانية،    ،اليلسوطينيات النسوا   بين  ااسورة تنظيم  وسوالل  اسوتعمال حدداتم .5
 . 309-285، ص2011، يونيو 2، العدد 8

مجلة قطاع الدراســـــــــــــات   ،2007عداد سوووووووووكان قطاع غزة لتالتركيف العمري والنوعي  بيانات  تقييم وتصوووووووووحي   .6
 .416-389ص، 2014، يونيو 13، العدد بمصر اإلنسانية، جامعة األزهر

ــة القدس، العدد  النمو السوووووكاني في مدينة القدس ةقرا ة ديموغرافية  .7 ــســــــ ، مجلة عين على بيت المقدس، مؤســــــ
 .128-119، ص 2016الخامس، تشرين أول 

ين بجامعة ع مجلة بحوث الشـــــــــــر  األوســـــــــــ ، التحليل الجغرافي والديموغرافي لمشوووووووكلة البطالة في قطاع غزة .8
 .368-338ص ،2018، العدد السادس واألرلعون، شمس

 

 المهارات: 

نترنت  أكسس، بورلوينت ، اكسل، )وورد استخدام بعض برامج الحاسوب، مثل:  إجاده .1  (.وا 

 .االجتماعية()الرزمة اإلحصائية للعلوم  SPSSالتمكن من برنامج    .2

والتعليمية    واإلســقاطات الســكانيةعمل التوقعات ل  SPECTRUMمجموعة برمجيات  التمكن من   .3
 ومراقبة بعض المؤشرات السكانية.، والصحية

ــة  برامج األمم المتحدة   ض بعالعمل على  .4 ــتخراج المؤشــــــــــرات الخاصــــــــ ــكانية واســــــــ بالتوقعات الســــــــ
 .MORTPAK، PASEX برامج مثل:، الديموغرافية

 
 


