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 بسم هللا الرحمن الرحيم 

   سـيرة ذاتيـة
 

 .عواد حامد حممد موسىدكتور /  :  ســم          اال •
    .م17/10/1964  :        اتريخ امليالد   •
  . مجهورية مصر العربية  القناطر اخلريية ـ حمافظة القليوبية ـ  ـ  كفر عليم العنــوان          :   •
  اجلغرافيا الطبيعية.   :       التخصص العام •

 التخصص الدقيق    : اجليومورفولوجيا  •
       awadmousa1000 @ Yahoo.com   بريد إلكرتوين       : •
 01098220528  :               هاتف •
 :   المؤهالت العلمية  •

 ، بتقدير جيد جدا، جامعة عني مشس.1986ليسانس آداب، جغرافيا   -

 م، بتقدير ممتاز، جامعة املنوفية.1994ماجستري آداب، جغرافيا  -

               م، بتقدير مرتبة الشرف األوىل، جامعة املنوفية.2000دكتوراه آداب، جغرافيا   -
 :   والوظيفي  األكاديميالتدرج  •

م وحىت 30/6/1987املنوفية، من    معيد، كلية اآلداب، جامعة -
 م. 3/8/1994

مدرس مساعد، كلية اآلداب، جامعة املنوفية، من  -
 م. 25/1/2001م وحىت 3/8/1994

 25/1/2001مدرس، كلية اآلداب، جامعة املنوفية، من  -
 م. 2006وحىت 

أستاذ مساعد، كلية الرتبية للبنات، جامعة تبوك من  -
 م. 2009م وحىت 2006

م وحىت  2009اآلداب، جامعة املنوفية، من مدرس، كلية  -
 م.2011

أستاذ مساعد، كلية اآلداب، جامعة املنوفية،  -
 م وحىت اآلن.3/2011من
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 : األنشطة العلمية
 وحىت اآلن.  1983عضو اجلمعية اجلغرافية منذ عام  -
 م2003املنوفية  املشاركة ىف وضع اخلطة الدراسية لقسم اجلغرافيا بكليىت اآلداب والرتبية جامعة   -
 م.2006-2005عضو جملس إدارة وحدة اجلودة بكلية اآلداب ىف العام الدراسى   -
 م.2006وحىت    2001رائد جلنة اجلوالة، كلية اآلداب، جامعة املنوفية، من   -
 م.2002-2001عضو جلنة األحباث العلمية، كلية اآلداب، جامعة املنوفية للعام  -
 م.2003-2002داب للعام اجلامعى عضو جلنة البيئة، كلية اآل -
 م.2006-2005عضو جلنة شئون التعليم، كلية اآلداب للعام اجلامعى  -
 املشاركة ىف مجيع الدراسات امليدانية الىت يقوم هبا قسم اجلغرافيا. -
 ادات.مشاركة أعضاء هيئة التدريس ابلقسم ىف إعداد دراسة عن التخطيط اهليكلى جلامعة املنوفية مبدينة الس -
 وزارة اإلسكان. –خبري إستشارى ابهليئة العامة للتخطيط العمراىن  -
 املشاركة ىف اإلعداد لتأسيس مركز متميز واعد عن نظم املعلومات اجلغرافية جبامعة تبوك. -
أكادمييــة الب ــع العلمــى ومعهــد حبــوث الصــ راء    –املشــاركة ىف فريــق عمــي لتلبيــن الكلبــان الرمليــة ىف مصــر    -

 م.2003
 املشاركة ىف إعداد خمطط هيكلى ملدينة سانن كاترين شبه جزيرة سيناءبكتابة اجلانب الطبيعى للمخطط.

 :  الندوات والمؤتمرات)الحضور والمشاركة(-
 جامعة تبوك.   –كلية الرتبية للبنات    –ندوة عن اإلحتباس احلرارى  -

 بعض القوافي البيئية الىت ينظمها قطاع البيئة، كلية اآلداب، جامعة املنوفية.املشاركة ىف   -

عن موارد املياه ىف الوطن بب ع عن   املشاركة ىف املوسم اللقاىف، كلية اآلداب، جامعة القاهرة  -
 السيول ىف مصر من منظور جغراىف. 

ة اجلغرافيا بب ع بعنوان املشاركة ىف الندوة العلمية الىت نظمها اجمللس األعلى لللقافة جلن  -
 م.2010التغريات املناخية وأثرها على دلتا النيي  

املشاركة ىف عدة ندوات مبركز النيي لإلعالم التابع جلريدة األهرامعن اإلحتباس احلرارى،  -
 والتغريات املناخية وأثرها على     ىف مصر. 

اب، جامعة املنوفية بعنوان )هوية املشاركة ىف اللجنة املنظمة للمؤمتر العلمى الرابع لكلية اآلد -
 م.2014نوفمرب    6-4مصر( : املنطلق حنو التنمية املستدامة  

 م. 2002مؤمتر العلوم اإلنسانية وتقنيات املعلومات بكلية اآلداب، جامعة املنوفية،   -

 م.2012نوفمرب    6-4املؤمتر العلمى لكلية اآلداب، جامعة املنوفية، )مصر بعد يناير(   -
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ندوة موارد املياه ىف سيناء، كلية اآلداب، جامعة املنوفية، بب ع عن السيول ىف سيناء ىف الفرتة  -
 م. 2015أكتوبر    18-19

 :  دورات التدريبيةال   
 .جمموعة دورات ىف احلاسب اآلىل مبجلس رائسة الوزراء -

 م.28/9/2004-27/9/2004دورة ىف آداب وأخالقيات املهنة  -

 م.17/12/2005-26/12/2005ر، جامعة املنوفية  دورة بعنوان تصميم مقر  -

 دورة إعداد املعلم اجلامعى. -

 م.11/8/2009  –  9/8/2009دورة عن إدارة الفريق الب لى  -

 م.4/8/2009  –م  2/8/2009دورة عن النشر العلمى   -

 م.18/8/2009  –م  16/8/2009دورة عن مشروعات الب وث اللقافية احمللية والعاملية  -

 م.25/8/2009  –م  23/8/2009دورة عن التخطيط اإلسرتاتيجى  -
 

 : كلية البنات جامعة تبوك(  –جامعة السادات  –جامعة املنيا  –)جامعة املنوفية يس  التدر •

تدريس مقرر اجلغرافيا الطبيعية، كلية اآلداب، جامعة املنوفية واملنيا والسادات  .1
 وجامعة تبوك.

ــة ىف  .2 ــاليب الكميـ ــرر األسـ ــة تـــدريس مقـ ــة املنوفيـ ــة اآلداب، جامعـ ــا، كليـ اجلغرافيـ
 وجامعة تبوك.

تدريس مقرر جغرافية الب ار واحمليطات، كليــة اآلداب والرتبيــة جــامعىت املنوفيــة  .3
 والسادات.

 تدريس مقرر جغرافية املياه العذبة، كلية اآلداب، جامعة تبوك. .4

جامعـــــة تـــــدريس مقـــــرر اجلغرافيـــــة املناخيـــــة، كليـــــة اآلداب، جامعـــــة املنوفيـــــة، و  .5
 السادات، وجامعة تبوك، وجامعة املنيا.

تـــدريس مقـــرر اجليومورفولوجيـــا، كليـــة اآلداب وكليـــة الرتبيـــة جـــامعىت املنوفيــــة  .6
 والسادات وجامعىت تبوك واملنيا.

 تدريس مقرر جغرافية الص ارى، كلية اآلداب والرتبية، جامعة املنوفية. .7

ــة  .8 ــة، كليـــ ــر الطبيعيـــ ــة مصـــ ــرر جغرافيـــ ــدريس مقـــ ــة، تـــ ــة )املنوفيـــ اآلداب والرتبيـــ
 السادات، واملنيا(.
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 تدريس مقرر الدراسة امليدانية، كلية اآلداب وكلية الرتبية، جامعة املنوفية. .9

جامعة املنوفية وكلية البنات   –كلية اآلداب تدريس مقرر اجلغرافية احليوية   .10
 جامعة تبوك.

 جامعة املنوفية. –تدريس مقرر جغرافية البيئة بكلية اآلداب  .11

البيئـــــة  –اجليومورفولوجيـــــا التطبيقيـــــة  –تـــــدريس مقـــــررات ) ـــــور جويـــــة  .12
األساليب الكمية ىف اجلغرافيا( يف برانمج التعلــيم املفتــول بكليــة   –والتضاريس  
 جامعة املنوفية. –اآلداب 

 جامعة املنوفية. –داب تدريس مقرر جغرافية الوطن العريب بكلية اآل .13

تــدريس مقــرر الدراســة امليدانيــة يف اجلغرافيــا الطبيعيــة لطــالب الدراســات  .14
 دكتواره(. –العليا )ماجستري 

تدريس مقرر حلقة نقاش يف اجلغرافيا لطالب الدراســات العليــا )ماجســتري  .15
 دكتواره(. –

ة تــدريس مقــرر الكــوارث الطبيعيــة لطــالب دبلــوم نظــم املعلومــات اجلغرافيــ  .16
 جامعة املنوفية . –بكلية اآلداب 

ــة  .17  –مبــادىء اخلــرائط  –ابإلضــافة إت تــدريس مقــررات )اخلــرائط الكنتوري
 اجلغرافية األقليمية(. –خرائط التوزيعات 

 :  المؤلفات العلمية
 أ_ الكتب

 .2002_ اجلغرافيا الطبيعية مكتبة احلنفي شبني الكوم املنوفية عام 1     
 .2003_ األساليب الكمية ىف اجلغرافيا مكتبة الوالء شبني الكوم املنوفية عام 2     
 .2006مكتبة احلنفي شبني الكوم املنوفية عام  اجليومورفولوجيا_  3     
 .2008الرايض السعودية عام _ جغرافية أشكال سطح األرض مكتبة الرشد  4   
 م.2009_ موارد املياه يف الشرق األوسط من منظور جغرايف  مكتبة الرشد الرايض السعودية عام 5   
 .2010التطبيقية مكتبة جامعة املنوفية برانمج التعليم املفتول عام   اجليومورفولوجيا _6   
 م2010مكتبة جامعة املنوفية برانمج التعليم املفتول عام   _ اجليومورفولوجيا7   
 م.2014_ البنية والتضاريس مكتبة جامعة املنوفية برانمج التعليم املفتول عام 8   
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 .2013بني الكوم املنوفية عام  جغرافية الص ارى مكتبة احلنفي ش  _9     
 م.2013اجلغرافية الطبيعية ألمارة تبوك ضمن املوسوعة العلمية إلمارة تبوك عام   _  10     
 م.2015جغرافية الكوارث الطبيعية مكتبة احلنفي شبني الكوم املنوفية عام   -11     
 _ البيئة من منظر جغرايف )حتن الطبع(.12     

 :   العلمية والمقاالت المنشورة  ب_ البحوث

 _ مقال بعنوان )السيول وكيفية التعامي معها( النادى األديب بتبوك السعودية.1
ــي املورفــومرت 2 ــان الطوليــة  _ الت لي ــراين ا دراســة  ي ملن ــدرات الكلب ــةيف مــنخفض وادى ال ا جملــة    جيومورفولوجي

 م.2003مركز الب وث اجلغرافية والكارتوجرافية ا جامعة املنوفية ا العدد اللاين ديسمرب 
ا جملــة شــعبة الب ـــوث    جيومورفولوجيـــةأخطــار الســيول يف أحـــواض التصــريف مبنطقــة مرســـى مطــرول دراســة    _3

 م.2004فية مركز اخلدمة لالستشارات الب لية واللغات ا كلية اآلداب ا جامعة املنوفية مارس اجلغرا
جملــة    جيومورفولــوجي_ خصــائص رواســب الكلبــان الطوليــة يف مــن فض وادى الــراين ابلصــ راء الغربيــة دراســة  4

إبريـــي      جامعـــة املنوفيـــةشـــعبة الب ـــوث اجلغرافيـــة مركـــز اخلدمـــة لالستشـــارات الب ليـــة واللغـــات ا كليـــة اآلداب ا  
 م.2006

ا جملـــة    جيومورفولوجيــة_ تقــدير حجــم اجلــراين الســط ى يف أحــواض التصــريف مبنطقــة مرســى مطــرول دراســة  5
فربايــر عــام    شــعبة الب ــوث اجلغرافيــة مركــز اخلدمــة لالستشــارات الب ليــة واللغــات ا كليــة اآلداب ا جامعــة املنوفيــة

 م.2007
ا جملــة شــعبة الب ــوث اجلغرافيــة مركــز اخلدمــة لالستشــارات   جيومورفولوجيــةدراســة _ السيول يف منطقة الغردقــة 6

    م.2011الب لية واللغات ا كلية اآلداب ا جامعة املنوفية يناير عام  
 :  ج_حبوث مستقبلية 

_ تقدير اجلرايت السيلى يف اجلزء األعلي من حوض وادى اجلرايف ابستخدام منوذج ســنيدر دراســة   1
 )حتن الطبع(.  جيومورفولوجية

 جيومورفولوجية )حتن الطبع(._ السيول يف منطقة القصري دراسة 2
 )حتن الطبع(.  جيومورفولوجيةدراسة   _ الكلبان الرملية ىف من فض الداخلة 3
 .  جيومورفولوجية_ أخطار السيول يف غرب طهطا سوهاج دراسة 4
 .جيومورفولوجية_ خصائص رواسب الرمال يف من فض الدخلة دراسة  5

 :  اإلشراف علي رسائل الماجستير والدكتواره

 اهلوائية يف من فض الفرافرة" )ابإلشرتاك(.   يومورفولوجية _ حممدي شعبان حممدي "األشكال اجل1
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اجلروف الب رية ابلساحي الغريب للب ر األمحر"   ومورفولوجية _ حممدي شعبان حممدي " جي2
 م.2014دكتواره  

لل افه الشمالية للجيي األخضر بلبييا" دكتواره   يومورفولوجية اجل_ حممد عطااي "اخلريطه  3      
 م. 2015
 " ماجستري.  ومورفولوجيةسليمان "أخطار السيول يف منطقة العريش دراسة جي _ وائي حممد حممد  4     
 _ أجمد فت ي رجب عبد الفتال" السيول يف حوض وادي اجلرايف شرق شبه جزيرة سيناء دراسة يف 5     
 دكتواره. التطبيقية ابستخدام النظم املعلومات اجلغرافية واألستشعار عن بعد"   ومورفولوجية اجلي
 

 رسائل الماجستير والدكتواره: مناقشة   
 م.2016محاطه"ماجستري    –_ إسالم سعيد "التنوع البيولوجي يف حممية وادى اجلمال  1   

 شهادات الشكر والتقدير :    
 م.2009_ شهادة تقدير من السيد األستاذ الدكتور / رئيس جامعة تبوك  1   
_ شهادة شكر وتقدير من السيد األستاذ الدكتور / عميد كلية اآلداب جامعة املنوفية للمشاركة يف 2    

 املؤمتر العلمي الرابع .
 


