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البيانات الشخصية
• االسم  :أحمد محمود محمد عبدالواحد عبدهللا
• الجنسية  :مصري
• تاريخ الميالد 1989 / 1 / 25 :
• محل الميالد  :محافظة اإلسكندرية
• التليفون 01225314513 :
• البريد االلكتروني Ahmedabdelwahed73@art.menofia.edu.eg :
• المهنة  :مدرس مساعد بقسم الجغرافيا  ،كلية اآلداب  ،جامعة المنوفية
• التخصص  :نظم المعلومات الجغرافية و إنتاج األطالس والخرائط
• الحالة االجتماعية  :متزوج
• العنوان  41 :مساكن شركة الصباغة والكيماويات  ،مدينة كفرالدوار ،مركز كفرالدوار  ،محافظة البحيرة

التدرج العلمي

• حاصل على ليسانس اآلداب  ،تخصص جغرافيا  -شعبة الخرائط والمساحة  ،جامعة المنوفية  ، 2010 ،بتقدير  :جيد جدا
قام بعمل ( في فريق مكون من  10أشخاص ) األطلس السكاني لمركز منوف محافظة المنوفية بإستخدام نظم المعلومات الجغرافية
(  – ( GISمشروع التخرج من الكلية  -عام 2010
• حاصل على التمهيدي الماجستير تخصص الجغرافيا  ،عام 2011
موضوع البحث التطبيقي " دراسة المنطقة المركزية بمدينة كفر الدوار "
• حاصل على الدبلوم في مناهج البحث العلمي وتطبيقاتها في توجيه وتقييم السياسات والبرامج في مركز البحوث االجتماعية
بالجامعة األميركية في القاهرة عام .2016
• حاصل على الماجستير بتقدير ( ممتاز ) عام 2016
الموضوع ( التقويم البيئي التنموي لجزر فرع رشيد بإستخدام نظم المعلومات الجغرافية واألستشعار عن بعد )

اللغات

• لغة عربية  :اللغة األم
• لغة إنجليزية  :جيد جدا

الدورات والتدريب التي حصلت عليها :
• حاصل على دورة في المحطة المساحية المتكاملة توبوكون (  12-9 ) GPT-7503أكتوبر 2010
• حاصل على دورة في البرنامج المساحي فيثاغورث ( 13-11 ) PYTHAGORSأكتوبر 2010
• حاصل على دورة استخدام التكنولوجيا في التدريس  4 -2أكتوبر 2011
• حاصل على دورة سلوكيات مهنة أعضاء هيئة التدريس  4-2سبتمبر 2012
• حاصل على دورة الجوانب المالية والقانونية في االعمال الجامعية  11-9سبتمبر 2012
• حاصل على دورة في المحطة المساحية المتكاملة نيكون (  20-16 ) NIKON NIVO 2.Cسبتمبر 2012
• حاصل على دورة " ) " Fundamentals Of Remote Sensing (RS1برنامج  13-9 ENVIديسمبر 2012
• حاصل على دورة " )" Digital Image Processing (RS2برنامج  20-16 ENVIديسمبر 2012

• حاصل على دورة "  " Advanced Geographic Information Systemبرنامج  21-17 Arc Gisنوفمبر 2013
• حاصل على دورة أساسيات النشر العلمي  21-20ديسمبر 2015
• حاصل على دورة الساعات المعتمدة  28-27ديسمبر 2015

البرامج و األجهزة التي أجيد العمل عليها :
• يجيد استخدام برنامج (  ) MAP INFOفي إنتاج الخرائط
• يجيد استخدام برنامج (  ) AUTO CADفي الرسم الهندسي
• يجيد استخدام برنامج (  ) CSPROإلدخال البيانات
• يجيد استخدام برنامج (  ) SPSSفي التحليل اإلحصائي
• يجيد استخدام برنامج (  ) NVIVOفي التحليل النوعي
• يجيد استخدام برنامج ( )SURFERفي العمل المساحي
• يجيد استخدام جهاز المحطة المساحية سوكيا ( ) SOKKIA SET 650

المؤتمرات
• شارك كعضو في تنظيم المؤتمر األول لمركز البحوث الجغرافية والكارتوجرافية بعنوان " سيناء بين الماضي والحاضر و
المستقبل " خالل الفترة  19-18أكتوبر .2015
• إلقاء بحث بعنوان " قياس مستوى وعي الطالب بخريطة مصر السياحية دراسة حالة على طالب كلية اآلداب  ،جامعة المنوفية
" في المؤتمر الثالث لشباب الباحثين " الجودة والتميز واالستدامة " بجامعة قناه السويس  8 – 7 ،مايو .2016
• شارك كعضو في تنظيم المؤتمر الدولي األول بكلية اآلداب بعنوان " أزمة العلوم اإلنسانية " خالل الفترة  8 -6نوفمبر .2016

المشاركات االجتماعية
• شارك كعضو في لجنة االشراف بالمدينة الجامعية عن طالب كلية اآلداب ( مدينة الزراعة ) عام 2008
• شارك في حملة أوعى للتوعية ضد االدمان والمخدارات 2012

