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أولا -البيانات الشخصية- :

السم :صبحي رمضان فرج سعد.
تاريخ الميالد1978/12/22 :م.
محل الميالد :مركز الباجور -محافظة المنوفية -جمهورية مصر العربية
الجنسية :مصري.
الوظيفة الحالية :مدرس جغرافية البيئة -قسم الجغرافيا
كلية اآلداب-جامعة المنوفية.
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ثانيا ا -المؤهالت-:
•

درجة الليسانس في اآلداب من قسم الجغرافيا  ،شعبة عامة ،دور مااايو 1999م  ،بتقدير"جيااد جاادا"
من كلية اآلداب ا جامعة المنوفية .

•

درجة الماجستير في اآلداب (جغاااارافيا) بتقدير"ممتاز" بتاريخ 2005/12/14م من جااامعة
المنوفية .عن رسالة بعنوان" :اإليكولوجيا االجتماعية للبيئات الريفية والحضرية في محافظة
المنوفية-دراسة جغرافية".
حصل على درجة الدكتوراه في اآلداب بتاااريخ (2011-6-30م) ماان الجامعااة ااتهااا بمرتبااة الشاار
األولى مع التوصية بطباعة الرسالة على نفقة الجامعة وتداولها بااين الجامعااات المصاارية والعربيااة.
عن رسالة بعنوان" :تقويم أثر األنشطة البشرية علااى النظااام اإليكولااوجي لفاار دمياااط-دراسااة فااي
جغرافية البيئة".

•
•

معيد بقسم الجغرافيا بكلية اآلداب -جامعة المنوفية خالل الفترة 2001/8/6م حتى2006/1/14م.
مدرس مساعد بقسم الجغرافيا بنفس الكلية والجامعة بتاريخ 2006/1/14م.
مدرس بقسم الجغرافيا بنفس الكلية والجامعة بتاريخ 2011/7/6م.
استاا مساعد بقسم الجغرافيا اآلداب المنوفية.

•

دورات تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات ( 12دورة).

•

ثالثا ا -الوظائف-:
•
•

رابعا ا -الدورات التدريبية والشهادات التخصصية - :
 -1أخالقيات وآداب المهنة 2006/3/5م
 -2التعلم مدى الحياة 2006/3/12م
 -3مهارات االتصال الفعال 2006/5/21م
 -4مهارات العرض الفعال 2006/7/24م
 -5استخدام التكنولوجيا في التدريس 2006/8/13م
 -6النشر العلمي 2008/4/20م.
 -7إدارة الفريق البحثي 2014/2/23م
 -8التخطيط االستراتيجي 2014/2/26م
 -9نظم االمتحانات وتقويم الطالب 2014/3/5م
 -10أخالقيات البحث العلمي 2014/7/22م
 -11تنظيم المؤتمرات العلمية 2014/8/24م
-12معايير الجودة في العملية التدريسية 2014/9/9م
•

دورة "تقييم األثر البيئي"(-مستوى دكتوراه)-معهد الدراسات والبحوث البيئية -جامعة عين شمس-
الفترة 2009/4/11-4م .
الدورة التدريبية عن "قياس األهمية العلمية للدوريات واالستشهادات ومعامل تأثير الدوريات
، Impact Factorالتي نظمها مشرو ميكنة المكتبات(جامعة المنوفية) بالتعاون مع وحدة
المكتبة الرقمية بالمجلس األعلى للجامعات/27 ،مايو 2010م.
شهادة التويفل – TOEFLالجامعة األمريكية(القاهرة)2010-م.
الرخصة الدولية لقيادة الكمبيوتر(-)ICDLاليونسكو2010-م.

•

شااارف فااي عاارض عاادد ماان الكتااب واألطااالس بمجلااة البحااوث الجغرافيااة والكارتوجرافيااة -جامعااة
المنوفية– السادات.
شااارف فااي الناادوة العلميااة "تطااوير الكيمياااء الحيويااة والبيولوجيااا الجزيئيااة"– مركااز الدراسااات
االستراتيجية وإعداد القادة -جامعة المنوفية2003/10/15-14-م.
شارف في إعداد تقرير المتابعة األول لمحافظة المنوفية المقدم إلى وزارة الدولة لألسرة والسكان –
المجلس القومي للطفولة واألمومة-اإلدارة المركزية المتابعة2009(-م).
شارف في المؤتمر السابع لتنمية الريا المصااري(المياه والطاقااة والتنميااة الريفيااة)-كليااة الهندسااة-
جامعة المنوفية( 15-13أكتوبر 2009م).
شااارف فااي فعاليااات ناادوة"تغيرات البيئااة الجغرافيااة فااي دلتااا النياال" التااي عقاادت بكليااة اآلداب
/11إبريل2010/م  ،بالتعاون مع لجنة الجغرافيا بالمجلس األعلى للثقافة.
شارف في فعاليات المؤتمر الدولي الرابع عاان المياااه الصااحية بالعااالم العربي(مياااه صااحية ماان أجاال
مواطنين عرب أصحاء) 22/21 -يونيو 2010م ،فندق سميراميس انتركونتيننتال –القاهرة.
شااارف فااي المسااابقة التااي أعاادتها لجنااة الجغرافيااا بااالمجلس األعلااى للثقافااة2010 ،م  ،تحاات
عنوان"النيل في حياة المصريين"  -وفاز بالمركز الثالث.
شارف في المؤتمر الثالااث لكليااة اآلداب جامعااة المنوفية(مصاار بعااد  25يناااير :رؤى وآفاااق) ،خااالل
الفترة ( 6-4نوفمبر 2012م).

•

•
•

خامسا ا -المشاركات العلمية- :
•
•
•
•
•
•
•
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•
•

•
•
•
•

شااارف فااي المااؤتمر الرابااع لكليااة اآلداب جامعااة المنوفية(هويااة مصاار :المنطلااق نحااو التنميااة
المستدامة) 6-4 ،نوفمبر 2014م.
شارف في ندوة بعنوان "اإلنسااان والتنميااة فااي محافظااة المنوفيااة ،نظمتهااا الهيئااة المصاارية العامااة
للكتاب(وزارة الثقافة) ،على هامش معرض القاهرة الدولي للكتاب باالسااتاد الرياضااي بشاابين الكااوم،
بتاريخ 2015/6/7م.
شارف في المؤتمر األول لمركز البحوث الجغرافيااة والكارتوجرافيااة ،بكليااة اآلداب ،جامعااة المنوفيااة
(سيناء بين الماضي والحاضر والمستقبل) ،والف في الفترة ( / 19-18أكتوبر2015 /م).
شارف في المؤتمر الدولي الثامن للتنمية والبيئة في الوطن العربي،جامعة أسيوط ،خااالل الفتاارة -23
 24مارس 2016م.
شارف في ندوة بمركز اإلبدا والتنمية (مدينة شبين الكوم) ،متحدثا رئيسيا ،عن "تقييم األثر البيئااي
للمشروعات" بتاريخ 2016/4/14م.
شارف في فعاليات المنتدى الدولي الثالث للبيئة بجامعة طنطا ،خالل الفترة 2016/7/14-12م.

سادس ا ا -العضوية واألنشطة التفاعلية- :

أ -عضوية اللجان والمجالس والهيئات والجمعيات العلمية :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

عضو الجمعية الجغرافية المصرية ،منا عام 2000م.
أمين مجلس قسم الجغرافيا في دورته 2012-2011م.
عضو لجنة البيئة – كلية اآلداب -جامعة المنوفية 2012-2011م.
عضو فريق "إدارة األزمات والكوارث"-كلية اآلداب2013/2012،م.
عضااو مجلااس إدارة مركااز البحااوث الجغرافيااة والكارتوجرافيااة -كليااة اآلداب -جامعااة المنوفيااة-
2015م.
خبير بيئي بالهيئة العامة للتخطيط العمراني (بتاريخ 2015/4/28م).
منسق الجودة بقسم الجغرافيا (2016/2015م).
مدير وحدة الجودة واالعتماد بقسم الجغرافيا (2016/2015م).
عضو لجنة المكتبات – كلية اآلداب -جامعة المنوفية2017/2016 -م.

ب -األنشطة التفاعلية المجتمعية:
•
•

شارف في إلقاء عدد من المحاضرات في مجال التوعية البيئية بعدد من مراكز محافظة المنوفية.
شارف في العديد من القوافل البيئية التي تنظمهااا لجنااة البيئااة وإدارة القوافاال بجامعااة المنوفيااة إلااى
قرى ومدن محافظة المنوفية.
تسااجيل وإااعااة مقاارر "تحلياال المشااكالت البيئيااة" علااى قناااة النياال التعليميااة (عااام 2012م) ،
والمشاركة الحوارية في بعض الحلقات اإلااعية المصرية.

•

"جغرافية البيئة بين التحديات العالمية الراهنة واستراتيجيات التنمية المستدامة" ،مطابع جامعة
المنوفية ،شبين الكوم2011،م( .رقم إيدا . )2011/17597 :
"الجغرافيا الحيوية بين النظرية والتطبيق" ،مطابع الحنفي الحديثة ،شبين الكوم2011 ،م( .رقم
إيدا (. )2011/17598
"جغرافية المياه العابة :اإلمكانات ،التحديات ،التنمية" ،مطابع الحنفي الحديثة ،شبين الكوم،
2012م( ،رقم إيدا . ) 2012/19516:
"جغرافياااااااة أفاااريقيا" ،مطااااابع الحنفي الحااااديثة ،شبين الكوم2013 ،م( ،رقم اإليدا
.)2013/7134
"دراسات في جغرافية مصر" ،مطابع الحنفي الحديثة شبين الكوم 2013 ،م( ،رقم اإليدا
.)2013/19520
"محاضرات في جغرافية أوراسيا" بالمشاركة ،مطابع الحنفي الحديثة ،شبين الكوم2012 ،م.
شبكات البنية التحتية"تحليل جغرافي" -مركز التعليم المفتوح -كلية اآلداب -جامعة المنوفية،
2011م.
تحليل المشااكالت البيئيااة"منظور جغرافااي وتنمااوي" -مركااز التعلاايم المفتااوح -كليااة اآلداب -جامعااة
المنوفية2012 ،م.
"الجغرافيا البشرية" -مركز التعليم المفتوح -كلية اآلداب -جامعة المنوفية2012 ،م.
"جغرافية السكان" -مركز التعليم المفتوح -كلية اآلداب -جامعة المنوفية2012 ،م.
""جغرافية دول حوض النيل" -مركز التعليم المفتوح -كلية اآلداب -جامعة المنوفية2014 ،م.

•

سابعا ا -المؤلفات العلمية- :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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•

"البيئة في اإلسالم بين أصول ومقاصد الشااريعة وقضااايا اإليكولوجيااا المعاصاارة" 2014 ،م( .تحاات
النشر).

ثامنا ا -األبحاث والمقالت المنشورة- :
أ -األبحاث المنشورة:
•
•
•

•
•
•

•
•
•
•

المصااري(المياه

"تدهور نوعية المياه وتأثيراته الصحية-التنموية" -المااؤتمر السااابع لتنميااة الريا
والطاقة والتنمية الريفية)-كلية الهندسة-جامعة المنوفية( 15-13أكتوبر 2009م).
"التقييم التنموي لحالااة المصااايد النهريااة فااي مصاار -فاار دمياااط نمواجااا" ،المااؤتمر الثالااث لكليااة
اآلداب جامعة المنوفية(مصر بعد  25يناير :رؤى وآفاق) ،خالل الفترة ( 6-4نوفمبر 2012م)
"إدارة الموارد النهرية في ضوء مؤشرات االستدامة البيئيااة :المحااور النيلااي فااي مصاار إنمواجااا"،
المؤتمر الرابع لكلية اآلداب جامعة المنوفية(هوية مصاار :المنطلااق نحااو التنميااة المسااتدامة) ،خااالل
الفترة ( 6-4نوفمبر 2014م).
"التقييم البيئي واإلدارة المتكاملة لمخلفات القمامة في محافظااة المنوفيااة -دراسااة جغرافيااة" ،مجلااة
كلية اآلداب ،جامعة المنوفية  ،العدد  ،96يناير – 2014م.
"التقييم االقتصادي البيئي لمشروعات االستزرا السمكي في مصر :دراسااة جغرافيااة" ،مجلااة كليااة
اآلداب ،جامعة كفر الشيخ ،عدد يونيه2015 ،م.
"الموارد البيئية وإمكانات التنمية بقطا بحيرة البردويل شمالي سيناء :دراسة جغرافيااة" ،المااؤتمر
األول لمركز البحوث الجغرافية والكارتوجرافية ،بكلية اآلداب ،جامعة المنوفية (سيناء بااين الماضااي
والحاضر والمستقبل) ،والف في الفترة ( / 19-18أكتوبر2015 /م).
"التحليل المكاني لتطور وانتشار اإلصابة بفيروس انفلونزا الطيور فااي مصاار خااالل الفتاارة (-2006
2015م)" ،المجلة الجغرافية العربية ،الجمعية الجغرافية المصرية ،العدد (2016 ،)89م.
"تقييم األثر البيئي لألقفاص السمكية العائمة بقطا المجرى األدنى لفر رشاايد -دراسااة جغرافيااة"،
المؤتمر الدولي الثامن للتنمية والبيئة في الوطن العربي ،جامعة أسيوط 24-23 ،مارس2016 ،م.
"التقييم الجغرافي البيئي لمكبّات القمامة العمومية بمحافظة المنوفية  -دراسااة جغرافيااة"  ،المنتاادى
الدولي الثالث للبيئة بجامعة طنطا ،خالل الفترة 2016/7/14-12م.
"التحليل المكاني لنوعيااة مياااه الشاارب بمحافظااة المنوفيااة -دراسااة جغرافيااة" ،مجلااة كليااة اآلداب،
جامعة المنوفية  ،يونيو 2016م.

ب -المقالت المنشورة:
 المقالت العلمية:•
•
•
•

التغيار البيئااي" -مجلااة قااراءات إفريقيااة -العاادد
"بحياارات إفريقيااا بااين ضااغوط االسااتغالل وأخطااار
ّ
العشرون2014 ،م.
"السدود المائية فااي حااوض النياال بااين دواعااي التنميااة وأدوات الضااغط السياسااي" ،مجلااة قااراءات
إفريقية -العدد  ،23يناير 2015م.
" األلغام في أفريقيا بين تحااديات األماان وقيااود التنميااة ،مجلااة قااراءات إفريقيااة ،العاادد  ،24أكتااوبر
2015م.
"الزراعااة العضااوية فااي أفريقيااا  :الواقااع وآفاااق التنميااة" ،دوريااة آفاااق أفريقية(الهيئااة العامااة
لالستعالمات المصرية)  ،المجلد الثالث عشر ،العدد  ،44لسنة 2016م.

 المقالت الثقافية:•

نشر أكثر ماان عشاار مقاااالت عاان اإلعجاااز العلمااي فااي القاارآن والساانة بموسااوعة اإلعجاااز العلمااي
( ، )http://quran-m.comوثااااالث مقاااااالت بمجلااااة اإلعجاااااز اللبنانية(النسااااخة الورقيااااة
وااللكترونية).

•

إسالم سعيد ،التنو الحيوي في محميااة وادي الجمااال – حماطااة  :دراسااة فااي الجغرافيااا الحيويااة،
رسالة ماجستير2014 ،م .
محمد عبد الفتاح محمد عبد النبي ،التقااويم التنمااوي للكتلااة السااكنية بمدينااة أشاامون باسااتخدام نظاام
المعلومات الجغرافية  ،رسالة ماجستير2014 ،م.
أحمد عبد المنعم عبد الحميد عيطه ،التقويم التنموي  -البيئااي لتاادوير إطااارات الساايارات المسااتعملة
بقرية كفر ميت الحارون وجوارها الجغرافي بمحافظة الغربية ،رسالة ماجستير2014 ،م.

▪

الكليات والبرامج التي سبق التدريس بها (تكلي  -انتداب):

تاسعا ا -اإلشراف على الرسائل العلمية- :
•
•

عاشرا ا -النشاط التدريسي- :
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o
o
o
o
o

كلية اآلداب بشبين الكوم (شعب :الجغرافيا -التاريخ -االجتما ).
كلية التربية بشبين الكوم (شعب :الجغرافيا -التاريخ -التعليم األساسي -التأهيل التربوي).
كلية التربية -جامعة السادات (شعب :الجغرافيا -التاريخ).
برنامج الدراسات العليا (دبلوم نظم المعلومات الجغرافية).
برنااامج التعلاايم المفتااوح بكليااة اآلداب بشاابين الكااوم (برنااامج نظاام المعلومااات الجغرافيااة -برنااامج
المساحة والخرائط -برنامج اللغة العربية).
برنامج التأهيل التربوي بكلية التربية بشبين الكوم.
المقررات التي سبق تدريسها:
جامعة المنوفية:
كلية اآلداب بشبين الكوم:
تدريس مقرر "جغرافية النظم البيئية" لطالب الفرقة الثالثة بقسم الجغرافيااا (شااعبة عامااة) والرابعااة
(شااعبة الخاارائط) – كليااة اآلداب -جامعااة المنوفيااة ،أعااوام 2012م2013 ،م2014 ،م2015 ،م،
2016م2017 ،م.
تدريس مقرر "الجغرافيا الحيوية" لطالب الفرقة الثالثة (كلية اآلداب -قسم الجغرافيا -شااعبة عامااة)،
أعوام 2012م2013 ،م2014 ،م2015 ،م .ولطالب لفرقااة الثانيااة ،كليااة التربيااة (شااعبة جغرافيااا)،
أعوام 2013م2014 ،م2015 ،م2016 ،م2017 ،م.
تدريس مقرر "جغرافية المياه العابااة" لطااالب الفرقااة الثانيااة بقساام الجغرافيااا -كليااة اآلداب ،أعااوام
2013م2014 ،م2015 ،م.
كلية التربية بشبين الكوم:
تدريس مقرر "أخطار بيئية" لطااالب الفرقااة الثالثااة(جغرافيا) -كليااة التربيااة -جامعااة المنوفيااة ،عااام
2013م.
تدريس مقرر "جغرافية السكان" ،الفرقااة الثانيااة(جغرافيا) ،كليااة التربيااة ،جامعااة المنوفيااة ،أعااوام
2013م2014 ،م2015 ،م.
تاادريس مقاارر "جغرافيااة أفريقيااا" لطااالب الفرقااة األولااى (جغرافيااا) كليااة التربيااة أعااوام 2012م،
2013م2016 ،م ،وطالب التأهيل التربوي(الفرقة الثالثة -كلية التربية) أعوام 2013م2016 ،م.
تدريس مقرر "جغرافية أوراسيا" لطالب الفرقة الرابعة (كلية التربية تعليم أساسااي -شااعبة دراسااات
اجتماعية) – جامعة المنوفية -أعااوام 2012م2015 ،م2016 ،م .ولطااالب التأهياال التربوي(الفرقااة
الثالثة -كلية التربية) أعوام 2012م2013 ،م .
تدريس مقرر "جغرافية مصر" لطالب الفرقااة األولااى (قساام اجتمااا  -كليااة اآلداب) أعااوام 2014م،
2015م ،ولطااالب الفرقااة األولااى (شااعبة علااوم) كليااة تربيااة تعلاايم أساسااي عااام 2012م ،و(شااعبة
رياضاايات -علااوم) عااام 2014م ،ولطااالب الفرقااة الثالثااة (شااعبة طفولااة) عااام 2013م ،والفرقااة
الثالثة(كلية التربية وكلية اآلداب (شعبة التاريخ)) ،عام 2014م2016 ،م.
تاادريس مقاارر "جغرافيااة مصاار البشاارية" ،الفرقااة الرابعااة (كليااة التربيااة – شااعبة جغرافيااا) ،عااام
2013م2016 ،م.
تدريس مقرر "الجغرافيا البشرية" ،الفرقة األولى (كلية التربية -شعبة الجغرافيا)2017 ،م.
كلية التربية بجامعة السادات:
تاادريس مقاارر "جغرافيااة أفريقيااا وحااوض النياال" الفرقااة الرابعااة – شااعبة الدراسااات االجتماعيااة،
2017م.
تدريس مقرر "جغرافية حااوض النياال" ،الفرقااة الثانيااة (كليااة التربيااة -شااعبة دراسااات اجتماعيااة)،
2017م.
تدريس مقرر "جغرافية مصر" ،الفرقة الثالثة(شعبة تاريخ)2017 ،م.
تدريس مقرر "جغرافية مصر الطبيعية" ،الفرقة الرابعة(شعبة جغرافيا)2017 ،م.
الدراسات العليا (دبلوم نظم المعلومات الجغرافية) -كلية اآلداب:
تاادريس مقاارر "البيئااة" ،دبلااوم نظاام المعلومااات الجغرافيااة ،كليااة اآلداب ،جامعااة المنوفيااة ،أعااوام
2012م2013 ،م2014 ،م2015 ،م.
تدريس مقرر "موارد بيئية" ،دبلوم نظم المعلومات الجغرافية ،كليااة اآلداب ،جامعااة المنوفيااة ،عااام
2016م.

▪
o

برنامج التعليم المفتوح -كلية اآلداب:
تدريس مقرر "تحليل بيئي" لطالب التعليم المفتوح (شعبة نظم المعلومات الجغرافيااة) ،كليااة اآلداب-
جامعة المنوفية ،أعوام 2013 ،2012م2014 ،م.

o
▪
▪
▪
o

o

o
▪
o
o
o
o

o

o
o
▪
o
o
o
o
▪
o
o
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o
o
o

o
o
o

تدريس مقرر "الجغرافيا البشرية" لطالب التعليم المفتوح (شعبة المساحة والخاارائط) ،كليااة اآلداب-
جامعة المنوفية ،أعوام2013 ،م2014 ،م2015 ،م.
تدريس مقرر "جغرافية السكان" لطالب التعلاايم المفتااوح (شااعبة نظام المعلومااات الجغرافيااة) ،كليااة
اآلداب -جامعة المنوفية ،أعوام 2012م2013 ،م.
تدريس مقرر "شبكات البنية التحتية" ،لطااالب التعلاايم المفتااوح (شااعبة نظاام المعلومااات الجغرافيااة-
شااعبة المساااحة والخاارائط) ،كلياااة اآلداب -جامعااة المنوفيااة ،أعاااوام 2012م2013 ،م2014 ،م،
2015م2016 ،م.
تدريس مقرر "قواعد البيانات" ،لطالب التعليم المفتوح (شااعبة المساااحة والخاارائط) ،كليااة اآلداب-
جامعة المنوفية2017 ،م.
تدريس مقرر "المسح الميداني " ،لطالب التعليم المفتوح (شعبة المساحة والخرائط) ،كليااة اآلداب-
جامعة المنوفية2017 ،م.
تدريس مقاارر "جغرافيااة دول حااوض النياال" لطااالب التعلاايم المفتااوح (شااعبة اللغااة العربيااة) ،كليااة
اآلداب -جامعة المنوفية ،عام 2015م2017 ،م.

حادي عشر -الجوائز - :
•
•

جائزة لجنة الجغرافيا بالمجلس األعلى للثقافة2011 ،م.
جائزة أحسن بحث بالمؤتمر الدولي الثامن للتنمية والبيئة في الوطن العربي،جامعااة أساايوط ،مااارس
2016م.

-6-

