
 

 سيـرة ذاتيـة
 

 االسم:  ناصر عبدالرحمن فخرو  

 استاذ الجغرافية البشرية المشارك الوظيفة:   

 الجامعة: جامعة قطر   

 0303العنوان البريدي :    

     3268580 :  الهاتف   

  6633353:   الجوال   

  n.fakhroo@qu.edu.qaالبريد االلكتروني:

 قطري الجنسية:

 

  المؤهالت العلمية: 

تاريخ الحصول على  الدرجات الجامعية

 الدرجة

 الدولة الجامعة الكلية

 قطر جامعة قطر كلية التربية 0752 بكالوريوس

 مصر جامعة القاهرة كلية اآلداب 0726 ماجستير

 مصر جامعة القاهرة كلية اآلداب 82/7/0770 دكتوراه

 

 0726 -0757التدرج الوظيفي: معيد :  

 0778 -0726مدرس مساعد :                       

 0777 -0778استاذ مساعد :                      

 3333 -8333استاذ مشارك :                      

  اإلنتاج العلمي:

 أوال : أبحاث منشورة محكمة :

 

 *تاريخ النشر اسم الدورية عنوان البحث م

 والمجلد

مكان  جهة اإلصدار

 االصدار

حولية كلية  السكاني , لماذا ؟االنفجار  0

االنسانيات والعلوم 

 االجتماعية

كلية االنسانيات  02, العدد 0776

والعلوم 

 االجتماعية

 جامعة قطر

مقارنة التركيب الداخلي   8

لمدينة الدوحة مع النماذج 

 العامة لتراكيب المدن

مجلة مركز الوثائق 

والدراسات 

 اإلنسانية

 مركز الوثائق 7, العدد 0775

والدراسات 

 االنسانية

 جامعة قطر

الموارد والتنمية في دول  0

 مجلس التعاون الخليجي

مجلة مركز الوثائق 

والدراسات 

 االنسانية

مركز الوثائق  00, العدد 0777

والدراسات 

 االنسانية

 جامة قطر

نمو السكان والتباين  3

المكاني لتوزيعهم في دولة 

 قطر

مجلة العلوم 

االنسانية 

 عيةواالجتما

 03, مجلد 0772

 8العدد 

كلية العلوم 

االنسانية 

 واالجتماعية

جامعة 

 االمارات

الخصائص الديموغرافية  6

 والوظيفية لمدينة الدوحة 

مجلة مركز الوثائق 

والدراسات 

 االنسانية

مركز الوثائق  03, العدد 8338

والدراسات 

 االنسانية

 جامعة قطر

  -السكان في دولة قطر  5

 -غرافية دراسة ديموج

مجلة كلية 

االنسانيات والعلوم 

 االجتماعية

كلية االنسانيات  86,العدد  8338

والعلوم 

 االجتماعية

 جامعة قطر

القوى العاملة في قطر  5

وسماتها الديموغرافية 

 واالقتصادية واالجتماعية

مجلة دراسات 

الخليج والجزيرة 

 العربية

مجلس النشر   080العدد  8336

العلمي جامعة 

 كويتال

جامعة  

 الكويت 



 

 : القيام بتدريس مقررات متنوعة مثل :  المهام التدريسية

 جغرافية السكان  ) جامعة قطر (  -0

 الجغرافيا العامة  ) جامعة قطر ( -8

 جغرافية العمران ) جامعة قطر ( -0

 

 المؤتمرات والندوات: 

 أبحاث المؤتمرات :

 تاريخه همكان انعقاد الجهة المنظمة المؤتمر عنوان البحث م

واقع السكان في دولة  0

 قطر ومستقبلة

السكان في دول 

 –الخليج العربية 

 رؤية خليجية

الجمعية 

الجغرافية 

 الخليجية

 فبراير 05 -06 الرياض

8336 

 

 تحكيم األبحاث والمقاالت والمشروعات :

 التاريخ الدولة الجهة النوع عنوان العمل م

التوزيع المكاني للسكان في  0

عرعر بالمملكة العربية مدينة 

 السعودية

مجلة كلية االنسانيات  سكان

والعلوم االجتماعية) 

 جامعة  قطر(

 8333 قطر

تحكيم مجموعة من االبحاث  8

 للترقية إلى االستاذية .

قسم  –جامعة البصرة  سكان

الشؤون العلمية 

 والدراسات العليا

 8335فبراير  العراق

االثار االقتصادية واالجتماعية  0

 للنمو السكاني العالي في اليمن

 كلية االداب  –جامعة ذمار  سكان

 الجمهورية اليمنية

 8335سبتمبر  اليمن

السمات السكانية للمرأة  3

الكويتية العاملة خالل الفترة 

 دراسة تحليلية 0726-8336

مجلة دراسات الخليج  سكان

 والجزيرة العربية

 8335اير ين الكويت

 

 عضوية المجالس واللجان األكاديمية: 

 

 م

 

 التاريخ نوع المشاركة مستوى اللجنة اللجنة

الجامع الكلية القسم 

 ة

رئيس / 

 مقرر

 إلى من عضو

 8333 8330 /    / رئيس لجنة الندوات  0

 0777 0775 /   /  لجنة المكتبات 8

 0777 0776 /   /  لجنة االرشاد االكاديمي 0

 8333 8330 /   /  مجلس كلية االنسانيات 3

 8338 8330 /    / لجنة الدراسات العليا 6

 8333 8338  رئيس   / رئيس قسم الجغرافيا 5

 8330 8330 /    / لجنة البحوث والدراسات 5

 8333 8338  رئيس   / لجنة الدراسات العليا 2

 8333 8338  رئيس   / لجنة  تطوير البرامج  والخطط 7

                         8335 8336 /    / لجنة تسيير برنامج الجغرافيا 03

 --- 8336 /    / لجنة الكتب الدراسية 00

منسق ضمن لجنة اتصال بين  08

جامعة قطر واللجنة الدائمة 

 للسكان

  /  / 8335  

  8332 /    / لجنة تطوير برنامج الجغرافيا  00



 

 عة :أنشطة  داخل الجام

 النشاط م

)ندوات، دورات، ورش 

 عمل... أخرى(

 النوع

 
 التاريخ

 نوع المشاركة

 

الجهة 

 المنظمة
 المكان

ندوة عن التطور العمراني  0

 لمدينة الشارقة

قسم  متحدث 0777 ندوة

 الجغرافيا

 -جامعة

 قطر

ندوة الجغرافيا من  8

 التنظير الى التطبيق

قسم  ندوة نقاشية 8333 ندوة

 الجغرافيا

 -جامعة

 قطر

عضو لجنة البحوث  0

لمؤتمر التخطيط والتنمية 

 العمرانية

 مقس عضو لجنة 0777 مؤتمر

 الجغرافيا

 -جامعة

 قطر

عضو اللجنة العليا  3

 لمؤتمر 

     

 

 

 

 أنشطة  خارج الجامعة :

 النشاط م

)لجان،  دورات، 

 استشارات،  ... أخرى(

 النوع

 
 التاريخ

 نوع المشاركة

 

الجهة 

 المنظمة
 المكان

لجنة االستراتيجية السكانية  0

لدول مجلس التعاون 

 الخليجي

استشارة ضمن  0775 سكان

 فريق عمل

المجلس 

االعلى 

 للتخطيط

االمانة 

 -العامة

 قطر

المشاركة في اعداد كتاب  8

 عن جغرافية وتراث قطر 

تأليف 

 كتاب

ضمن فريق  8333

 عمل

وزارة التربي 

 والتعليم

 -دولة 

 قطر

كتاب عن التراث تأليف  0

الثقافي والطبيعي في دولة 

 قطر

ضمن فريق  8333 تأليف

 عمل

 قطر غاز    - 

اسبانيا  - 

 غاز

 اسبانيا

اشكاليات النمو والتوزيع  3

 السكاني في قطر

جامعة  محاضرة 8330 محاضرة

 البحرين

 البحرين

منسق ضمن لجنة اتصال  6

بين جامعة قطر واللجنة 

 الدائمة للسكان

رئيس  8335 سكان

 مجموعة

مجلس 

 التخطيط 

 اللجنه الدائمة 

 قطر

منسق بين جامعة قطر  5

 واللجنة الدائمة للسكان

مجلس  عضو 8335 سكان

التخطيط 

اللجنة الدائمة 

 للسكان

 قطر

 

 

 

 

 


