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 www.researchgate.net/profile/Ali_Abdelhamid2 
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 التعليم:

  ،جامعة الشرق األوسط التقنية، أنقرة، تركيا.2227شهادة الدكتوراة في تخطيط المدن واألقاليم ، 

  ، جامعة الشرق األوسط التقنية، أنقرة، تركيا.2224شهادة الماجستير في تخطيط المدن ، 

  ،)رق األوسط التقنية، أنقرة، تركيا.، جامعة الش2222شهادة البكالوريوس في تخطيط المدن واألقاليم )مع مرتبة الشرف 

 

 التاريخ الوظيفي:
 

  رئيس قسم هندسة التخطيط العمراني، جامعة النجاح الوطنية.اآلن:  – 9424أيلول 

  اآلن: أستاذ مساعد، قسم هندسة التخطيط العمراني، جامعة النجاح الوطنية. – 9422أيلول 

  الحضري واإلقليمي، جامعة النجاح الوطنية. : مدير وحدة التخطيط9429كانون ثاني  – 9429أيلول 

  مدير مركز التخطيط الحضري واإلقليمي، جامعة النجاح الوطنية.9429أيلول  – 2222أيلول : 

  اآلن: منسق برنامج ماجستير التخطيط الحضري واإلقليمي، جامعة النجاح الوطنية. – 2227أيلول 

  قسم الهندسة المعمارية، جامعة النجاح الوطنية.: أستاذ مساعد غير متفرغ2227أيلول  – 2227شباط ، 

  أستاذ مساعد، قسم الهندسة المعمارية، جامعة النجاح الوطنية.9422أيلول  – 2227أيلول : 

  استشاري غير متفرغ، مشروع بناء المؤسسات والتخطيط الفيزيائي، وزارة التخطيط والتعاون 2227كانون  – 2227تموز :

 سطين.الدولي، رام هللا، فل
  مساعد بحث وتدريس، قسم تخطيط المدن واألقاليم، جامعة الشرق األوسط التقنية، أنقرة، تركيا.2223تموز  –2222آذار : 
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 االهتمامات البحثية:

 

 .التخطيط الحضري واإلقليمي 

 الشرق أوسطية.  التحضر ونمو المدن 

 .تخطيط وتنمية المدن والبلدات الفلسطينية 

 اء الحضري والتجديد الحضري.إعادة اإلحي 

 .إستراتيجيات تنمية المدن 

 .التخطيط التنموي واإلستراتيجي 

 .تخطيط استخدامات األراضي 

 .التخطيط الريفي 

 .تطوير الحكم المحلي والحكم الحضري الرشيد 

 .سياسات واستراتيجيات اإلسكان 

 .تخطيط الخدمات البلدية 

 يط العمراني.تطبيقات نظم المعلومات الجغرافية في التخط 

 .تخطيط البلدية اإللكترونية 

 

 المجموعات البحثية:

 Urbanist Research Group: www.linkedin.com/grp/home?gid=97473 

 Sustainable Integrated Development Group: www.linkedin.com/grp/home?gid=1109617 

 Technology for Urban Planning Group: www.linkedin.com/grp/home?gid=98146 

 Association for Strategic Planning Group: www.linkedin.com/grp/home?gid=836 

 Sustainable Green Design Group: www.linkedin.com/grp/home?gid=80137 

 Association for Strategic Planning Group: www.linkedin.com/e/v2. 
 

 قائمة المنشورات:

  ،إدماج مفهوم ونهج التخطيط التنموي االستراتيجي في التعليم الجامعي: تجربة كلية الهندسة  عبد الحميد، علي و الرمحي، أحمد

، جامعة 5172( آذار 71-71، )(IFEE2015) المنتدى الدولي السابع حول التعليم الهندسيبجامعة النجاح الوطنية/فلسطين، 

 اإلمارات العربية المتحدة. الشارقة، دولة

  ،المؤتمر الثاني حول تجليات حركة ، التخطيط الحضري في مدينة نابلس بين تحديات الحاضر وتطلعات المستقبلعبد الحميد، علي

 ، جامعة النجاح الوطنية، نابلس، فلسطين.5172نيسان،  71التاريخ في مدينة نابلس، 

  ،ورشة عمل حول "التخطيط في فلسطين: التنمية مشكالت، اإلمكانيات والتطلعاتالتخطيط في فلسطين: العبد الحميد، علي ،

 ، كلية التخطيط والعمارة، جامعة بوليتكنيك ميالنو، ميالنو، إيطاليا.5172حزيران،  71الحضرية المستدامة في حاالت الصراع"، 

  ،ندوة انيات التطور الميتروبوليتاني والتخطيط المشتركالمدن الفلسطينية: أي نوع من التنمية المستقبلية؟ إمكعبد الحميد، علي ،

 ، ليل، فرنسا.  7، معهد دراسات المدن والبيئة والمجتمع، جامعة ليل 5172حزيران،  72حول "التخطيط المناطقي" 

  ،ضري: دراسات ، ندوة حول "التراث، الثقافة والتجديد الحتجربة التنمية والتخطيط الحضري في مدينة نابلسعبد الحميد، علي

، معهد دراسات المدن والبيئة والمجتمع، جامعة ليل 5172آذار،  71األثيوبية والفرنسية"، و يةوالمغرب يةفلسطينالمدن المقارنة حول 

 ، ليل، فرنسا.  7

  ،راني: دليل إجراءات وأدوات إعداد المخططات الهيكلية في الضفة الغربية وقطاع دليل التخطيط العمعبد الحميد، علي وآخرون

 .5172، وزارة الحكم المحلي وصندوق تطوير وإقراض البلديات، رام هللا، غزة

  ،منشورات مؤسسة خطة إحياء البلدة القديمة في نابلس -نابلس: تراث باق وحضارة مستمرةطوقان، شادية وعبيدالحميد، علي ،

 .5177تعاون، القدس، ال

  ،المؤتمر الدولي إلحياء مراكز المدن التخطيط التنموي اإلستراتيجي كأساس إلحياء وتنمية المراكز التاريخيةعبد الحميد، علي ،

 ( حزيران، الخليل، فلسطين.57-71تعزيز أوضاعها االقتصادية، لجنة إعمار الخليل، )التاريخية و

  ،مجلة سياسات، عدد اإلسكان الميسر في األراضي الفلسطينية سياسات لتطوير متكاملة راتيجيةاست تفعيل نحوعبد الحميد، علي ،

 (.711-712، ص )5171(، 72-72)

  ،المؤتمر الجغرافي ، سياسات التخطيط العمراني ودورها في التنمية العمرانية المستدامة في األراضي الفلسطينيةعبد الحميد، علي

 ، جامعة النجاح الوطنية، نابلس، فلسطين.5171( تموز 71-75) الفلسطيني الثالث،

http://www.linkedin.com/grp/home?gid=80137
http://www.linkedin.com/e/v2


  ،ص 5111(، 1، مجلة سياسات، عدد )التخطيط العمراني وإدارة الحيز المكاني في األراضي الفلسطينية المحتلةعبد الحميد، علي ،

(751-722.) 

  ،دينة: دراسة تحليلية لوسط مدينة نابلسأهمية الخصائص والعناصر البصرية و الجمالية في المعلي والفران، هاني، عبد الحميد ،

 (.55-5، ص )5111(، أيلول 2مجلة العمران والتقنيات الحضرية، عدد )

 

  ،حول ، مؤتمر الحضري في األراضي الفلسطينية المحتلة: التأثيرات على الهيكل الحضريوالتخطيط التنمية عبد الحميد، علي

، 5111( أيلول 2-2، )(ISUFلمشتركة، الندوة الدولية حول الشكل الحضري )الموضوعات المميزة واالتشكيل الحضري الدولي: 

 (، استكهولم، السويد.KTHالمعهد الملكي للتكنولوجيا )

  ،مخيمات الالجئين في األراضي الفلسطينية المحتلة: التكامل مع المدنالعمد، إيمان وعبد الحميد، علي ،Urbanistica( 27، عدد ،)

 (.72-1، ص )5112كانون أول 

  ،المراكز التاريخية والهوية الثقافية الفلسطينيةعبد الحميد، علي والعمد، إيمان ،Urbanistica( كانون أول 27، عدد ،)5112 ،

 (.25-51ص )

  ،ندوة تطبيقات نظم المعلومات الجغرافية في التخطيط العمراني في فلسطين: اإلمكانيات والمعيقات والمقوماتعبد الحميد، علي ،

 ، المدينة المنورة، السعودية.5112 ( تشرين ثاني21-51المعرفة، المعهد العربي إلنماء المدن، )مدن 

  ،األسبوع الهدسي الثاني في التخطيط العمراني في األراضي الفلسطينية المحتلة: تحديات الحاضر وآفاق المستقبلعبد الحميد، علي ،

 ، جامعة بير زيت، بير زيت، فلسطين.5112ول ( أيل55-71مركز القدس، )-فلسطين، نقابة المهندسين

  ،ندوة حول "متطلبات التخطيط الحضري واإلستراتيجي تخطيط المدن الجديدة في األراضي الفلسطينية المحتلةعبد الحميد، علي ،

ة"، مركز في ظل اإلنسحاب اإلسرائيلي من مستوطنات قطاع غزة وشمال الضفة الغربية: الجوانب النظرية والتطبيقية المتاح

 ، رام هللا، فلسطين.5112آب  1بانوراما، 

  ،الملتقى بين تحديات الحاضر وتطلعات المستقبل في األراضي الفلسطينية المحتلة لعمرانيإدارة التخطيط اعبد الحميد، علي ،

، 5112( أيار، 51-55)العربي الثاني حول إدارة المدن الكبرى، المنظمة العربية للتنمية اإلدارية،  جامعة الدول العربية، 

 اإلسكندرية، مصر.

  ،بحث ضمن مشروع "توثيق وتدعيم التجربة التخطيط الحضري وحماية الموروث الثقافي والطبيعي في فلسطينعبد الحميد، علي ،

 .5112الفلسطينية في مجال حماية الموروث الثقافي"، البنك الدولي ووزارة السياحة واآلثار الفلسطينية، حزيران 

  ورشة عمل حول " التخطيط المستدام الستخدامات التخطيط المستدام الستخدامات األراضي في فلسطينالحميد، علي، عبد ،

 .5117تشرين أول  52األراضي في فلسطين"، مركز البحوث والدراسات الفلسطينية، نابلس، 

  ،مركز القدس، -دس الفلسطيني، نقابة المهندسين، أسبوع المهنالتخطيط في فلسطين: الماضي والحاضر والمستقبلعبد الحميد، علي

 ، جامعة النجاح الوطنية، نابلس، فلسطين.7111( آب 51-21)
 

 التدريس:

 
 

 المساقات:

 السنة رقم المساق اسم المساق

 األولى 11717251 مدخل لتصاميم البيئة

 الثانية 11715121 مالمح ديمغرافية في التخطيط

 الثالثة 11712121 الجغرافية الحضرية

 الثالثة 11712121 التشكيل الحضري

 الرابعة 11712521 التخطيط التنموي واإلستراتيجي

 الرابعة 11712211 إدارة حضرية

 الرابعة 11712121 التخطيط والتنمية المستدامة

 الخامسة 11712721 (2مرسم التخطيط )

 الخامسة 11712111 ممارسات مهنية في التخطيط

 الخامسة 11712721 (5)مشروع التخرج 

 الرابعة 71171251 إعادة التأهيل والتجديد الحضري

 الرابعة+الخامسة 11712211 التخطيط الريفي

 الرابعة+الخامسة 11712111 التخطيط اإلقليمي

 الرابعة+الخامسة 11712111 قوانين وتشريعات البناء



 الرابعة+الخامسة 11712121 نظم اإلدارة المحلية

 الماجستير 215177 التخطيط الحضري واإلقليميمبادىء 

 الماجستير 215115 مالمح وأنظمة التخطيط والتنظيم في فلسطين

 الماجستير 462673 التخطيط والعمارة الطبيعية

 الماجستير 462672 تخطيط إستعماالت األراضي

 الماجستير 215111 تخطيط المجاورة السكنية

تيرالماجس 462675 التخطيط الريفي  

 الماجستير 462678 التشكيل الحضري

 الماجستير 462679 التخطيط الحضري في الدول النامية

 الماجستير 462681 التخطيط والتنمية المستدامة

 الماجستير 462682 تخطيط السياحة

 

 

 

 


