بسم اهلل الرحمن الرحيم
السيرة الذاتية
البيانات الشخصية
 االسم رباعي /
 العنوان:

هالة رزق إبراهيم الحرازين

غزة  /الشجاعية

 هاتف:

 /جوال 0599768850

 ايميل h059976@hotmail.com :
فيسبوك:D Hala Alharazeen

https://www.facebook.com/gfxddddds
المؤهالت العلمية:

 -1ثانوية عامة (الفرع األدبي)
 -2بكالوريوس جغرافيا  / /الجامعة اإلسالمية /غزة
 -3دبلوم تربية  /جامعة األزهر /غزة
 -4دبلوم عام /سنة التخرج /2004
 -5ماجستير جغرافيا  /سنة التخرج / 2007

 -6دكتوراه جغرافية بيئية  /سنة التخرج / 2013
الدورات التدريبية التى حصلت عليها:

 -1دورة وورد  +ويندز

 -2دورة إكسل وبور بوينت
 -3دورة تدريبية في قسم االئتمان والقروض (البنك العقاري العربي المصري)
 -4دورة اوتكاد في قسم الخرائط (وزارة التخطيط والتعاون الدولي )
 -5دورة تثقيف صحي

 -6دورة في نظم المعلومات الجغرافية ( )Gisجامعة األزهر (دائرة التعليم المستمر)
 -7دورة التعلم عن بعد والتعلم االلكتروني فى مؤسسات التعليم العالي(جامعة القدس المفتوحة)
 -8دورة استخدام اللغة اإلنجليزية في الحياة األكاديمية
الدورات التدريبية التى أعطيتها في مؤسسات ومراكز مختلفة :
 -1المجتمع الريفي و المدني ومخاطر الزحف العمراني
 -2تلوث البيئة في قطاع غزة
 -3البطالة في فلسطين

 -4التدهور الكمي والنوعي للمياه في قطاع غزة
 -5أسس عامة في الجغرافيا

 -6مخاطر الفسفور األبيض
 -7النفايات الصلبة

الخبرات العلمية

 -1العمل محاضرة متفرغة في جامعة األقصى (قسم الجغرافيا ) منذ 2007
 -2العمل محاضرة غير متفرغة في جامعة القدس المفتوحة منذ  2007حتى نهاية ( 2012منطقة غزة التعليمية)
 -3العمل في و ازرة التخطيط والتعاون الدولي في قسم الخرائط لمدة عام ونصف
األبحاث وااليام الدراسية

 .1المشاركة فى ورقة علمية لليوم الدراسي بعنوان قطاع غزة وأثار الحرب وامكانيات التعمير(جامعة األقصى ،غزة)
 .2المشاركة فى ورقة علمية لليوم الدراسي بعنوان االختبارات (إعداد االختبار الجيد)( جامعة القدس المفتوحة،غزة)
 .3المشاركة فى ورقة علمية لليوم الدراسي القدس ......الحاضر والمستقبل (كلية مجتمع غزة للدراسات السياحية
والتطبيقية)

 .4المشاركة فى ورقة علمية فى المؤتمر الدولى العلمى الثانى للجمعية الجغرافية (جيو فلسطين) 2016
 .5بحث محكم بعنوان مدى معرفة طالب الجامعات الفلسطينية بمخاطر الفسفور األبيض( جامعة القدس
المفتوحة،القدس)

 .6عضو اللجنة التحضيرية لليوم العلمي الثالث (كلية مجتمع غزة للدراسات السياحية والتطبيقية)

 .7رئيس اللجنة التحضيرية لليوم الدراسي الوضع المائي في قطاع غزة (واقع تحديات حلول)2017/12
 .8المشاركة بورقة عمل مشتركة بعنوان تداعيات اشكاليات المياه المتفاقمة علي االسرة فى قطاع غزة لليوم الدراسي الوضع
المائي في قطاع غزة (واقع تحديات حلول)

 .9األشراف ومناقشات عشرات أبحاث التخرج في قسم الجغرافيا (جامعة االقصى
 .10تكليف عضو لجنة امتحانات مركزية نصفية ونهائية عام 2019/ 2017
 .11رئيس اللجنة التحضيرية لليوم الدراسي استراتيجيات حل أزمة المياه في قطاع غزة (التحلية واعادة
االستخدام)2019/3
 .12عضو اللجنة التحضيرية ورئيس اللجنة الفنية لمؤتمر الحركة الوطنية (مسيرة قرن)2019

المهام الموكلة لى حاليا

 -1رئيس قسم الجغرافيا بجامعة االقصي حاليا 2017
 -2عضو اللجنة الفنية للخطة التربوية الثنائية 2017-2016
 -3خبير مواد اجتماعية في و ازرة التربية والتعليم
 -4عضو دائرة الجودة في كلية اآلداب (جامعة االقصى )
 -5عضو دائرة البيئة في مركز الدراسات الجيومكانية سابقا (جامعة االقصى )
 -6عضو دائرة العمران في مركز الدراسات الجيومكانية سابقا (جامعة االقصى )
 -7رئيس لجنة تقييم امتحانات في قسم الجغرافية

 -8رئيس لجنة تقييم الكتاب الجامعى في قسم الجغرافية
 -9رئيس لجنة اعداد الخطة الدراسية 2018-2017
-10

المشرف العام لمجلة واحة الجغرافية

