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 لسيرة الذاتيةا                        
 

 البيانات الشخصية: 
 السم : صالح محمد صالح دياب ا 

  الجنسية : مصري 

  : 9119/  7/  6تاريخ الميالد 

  : محافظة البحيرة  –مركز كوم حماده  –قرية البريجات  محل الميالد 

  : 01067257601التليفون 

  محافظة البحيرة  –مركز بدر  –العنوان : قرية أم صابر 

  الحالة االجتماعية : أعزب 

  : البريد االلكترونيsalahdiab950@gmail.com 

  : بقسم الجغرافيا ،  كلية اآلداب ، جامعة المنوفيةمعيد المهنة 

  : االستشعار عن بعد والجيوماتكس التخصص 

 

 :المؤهل الدراسى
  بتقدير : جيد جدا   9192شعبة الخرائط والمساحة ، جامعة المنوفية ،   -جغرافيا ، تخصص داب اآلليسانس حاصل على  ، 

 4112عام   -مشروع التخرج من الكلية  – بمشاركة مع خمسة زمالءقام بعمل رفع المساحى لجزء من ساحل مدينة الغردقة و

  . 9197 – 9196مسجل بدرجة الماجستير في الجغرافيا بكلية اآلداب جامعة المنوفية  
 متضررة من التلوث على الطرق .مساحات المزارع ال لتحديد GISبـ  ، كما أنشأ نموذجمحمية الجلف الكبير ب المقومات الطبيعيةعن وأعد بحثا     
 

  :للغاتا
 لغة عربية : اللغة األم 

  لغة إنجليزية : جيد 

 

 البرامج و األجهزة التي أجيد العمل عليها :

 ( يجيد استخدام برنامجARC GIS  في إنتاج الخرائط ) 

  ( يجيد استخدام برنامجAUTO CAD في الرسم الهندسي ) 

  يجيد استخدام برنامج انفىENVI  جة المرئيات الفضائية للمعا 

 يد استخدام برنامج يجEARDAS IMAGINE جة المرئيات الفضائيةللمعا 

 برنامج  استخدام يجيد (SPSS ) في التحليل اإلحصائي 

 ( يجيد استخدام برنامجSURFERفي العمل المساحي ) 

  يجيد استخدام برنامجGLOBAL MAPPER  . لتحليل الخرائط الطبوغرافية 

  سوكياالمحطة المساحية يجيد استخدام جهاز (SOKKIA SET 650 - 610  ) 

  نيكون  المحطة المساحيةيجيد استخدام جهاز(NIKON NIVO 2.C  . ) 

   يجيد استخدام جهاز الميزانLEVEL  وجهاز الثيودوليتTHEODOLITE. 

 يجيد استخدام جهاز  - GPS NAVIGATION GPS STATION . 
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 التي حصلت عليها : الدورات

  سوكيا لمحطة المساحية المتكاملة احاصل على دورة من جمعية المساحة المصرية في TOTAL STATION. 

  حاصل على دورة" Fundamentals Of Remote Sensing (RS1) "   برنامجENVI . 

  " حاصل على دورةFundamentals of Geographic Information System  برنامج "Arc Gis  . 

  ببرنامج  حاصل على دورة تحليل المرئيات الفضائيةEARDAS . من الجمعية المصرية للتغيرات البيئية برأس الحكمة 

  حاصل على دورة في البرمجة بلغة جافاJava Se .  . من المركز المصرى للتكنولوجيا 

 . حاصل على دورة في اإلسعافات األولية التي أقيمت بالمدن الجامعية بجامعة المنوفية 

  حاصل على دورةGENRAL ENGLISH AMERECAN  ية أجيال المستقبل بالمنوفية .من أكادم 

  محمد بن راشد لالبتكار الحكومى مع مؤسسة إدراك .حاصل على دورة اإلبتكار في العمل الحكومى من مركز 

  . حاصل على دورة السيرة الذاتية الناجحة مع مؤسسة الملكة رانيا وموقع إدراك 

  . حاصل على دورة المدينة العربية المعاصرة من مركز الدراسات البيئية المبنية 

  المركز الثقافي البريطاني وموقع إدراك .  " من 4حاصل على دورة تعلم اللغة اإلنجليزية " مهارات المحادثة 

  . حاصل على دورة تصميم العروض التفاعلية ثالثية األبعاد من منصة رواق 

  . حاصل على دورة مبادئ الترجمة العامة من اللغة اإلنجليزية إلى العربية من منصة رواق 

  وموقع إدراك . حاصل على دورة مبادئ إدارة الموارد البشرية من مؤسسة الملكة رانيا 

  . حاصل على دورة محاور النجاح الستة من الجامعة األمريكية ببيروت وموقع إدراك 

   . حاصل على دورة مهارات التطور المهنى من مؤسسة الملكة رانيا وموقع إدراك 

 

 والندوات: المؤتمرات

 الزراعية بمصر وذلك بالمجلس األعلى للثقافة لجنة الجغرافيا . شارك بالحضور في ندوة الزحف على األراضى 

 . شارك بالحضور في ندوة نحو حضارة مصرية جديدة في بداية القرن الحادى والعشرين بمكتبة دمنهور العامة 

 . شارك بالحضور في ندوة األزمة السكانية  بمصر وذلك بالمجلس األعلى للثقافة لجنة الجغرافيا 

 المنطلق نحو التنمية المستدامة "  –ر بالمؤتمر العلمى الرابع لكلية اآلداب جامعة المنوفية بعنوان " هوية مصر شارك بالحضو 

  4112 – 4112شارك بالحضور بالمؤتمر العلمى لقسم الجغرافيا بكلية اآلداب جامعة المنوفية  . 

 4112 نوفمبر  8 -2العلوم اإلنسانية " خالل الفترة   المؤتمر الدولي األول بكلية اآلداب بعنوان  " أزمة شارك بالحضور ب. 

  شارك كعضو في ندوة التوعية بخطر فيرس C  . بقرية طمالى محافظة المنوفية باالشتراك مع جمعية تواصل 

  ر " بمركز البحوث الجغرافية والكارتوجرافية .مص فيتنمية الموارد الطبيعية  لندوة " إمكاناتلتنظيم ا فيشارك 

 مصر بين الواقع الجغرافى والمرتكزات الثقافية والنفسية واإلجتماعية " بآداب المنوفية .  فيرك في التنظيم لمؤتمر " اإلرهاب شا 

  معايير الجودة وممارساتها التطبيقية بقسم الجغرافيا لجنة متابعة وإعداد فييشارك  . 

 رب الرمل بمركز قويسنا بالمنوفيةجزيرة الرملية بعللالمساحى لرفع ا" لطالب الفرقة الرابعة أشرف على مشروع التخرج" . 

  ناءوالرحلة العلمية بجنوب سيلرفع حى الرويستات بشرم الشيخ   لطالب الفرقة الرابعةأشرف على مشروع التخرج. 

 بالتحديد منخفضى الداخلة والخارجة محافظة الوادى الجديد  فيلطالب الفرقة الثالثة  رف على الرحلة العلميةأش .  
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  االطلس المختلفة والمجسمات الطبيعية .  فيتتمثل  لطالب الفرقة الرابعةع التخرج مشاريالعديد من أشرف على 

  على العديد من الدورات المساحية ودورات نظم المعلومات الجغرافية بمركز البحوث الجغرافية والكارتوجرافية .أشرف 

 

 :المشاركات االجتماعية

 آلداب ممثال عن الفرقة األولى " لجنة األسر " . كلية ا شارك كعضو باتحاد طالب 

 محافظة البحيرة .ب مركز كوم حماده  قرى شارك في حملة التبرع بالدعم ببعض 

 شارك كعضو بأسرة اإلبداع الجغرافى بكلية اآلداب جامعة المنوفية .ي 

  دورى الجامعة .شارك كعضو بمنتخب كلية اآلداب لكرة القدم وحصلت الكلية على المركز الثانى في 

 محافظة البحيرة .بشارك كعضو بجمعية بيت مال المسلمين بقرية أم صابر بمركز بدر ي 

  محافظة البحيرة .  –شارك كعضو بالتدريس لألطفال في مشروع خطباء المستقبل بقرية أم صابر بمركز بدر 

 

 الجوائز:التكريمات و

  4113مسابقة الطالب المثالى بالكلية لعام  فيالحصول على المركز األول  . 

  4112الى بالكلية لعام مسابقة الطالب المث فيالحصول على المركز الثالث  . 

 4112طالب المثالى بالمدينة الجامعية ال الحصول على . 

  بلت اينار المصرى .اوجائزته ت 4114الحصول على تكريم من الكلية بالتفوق لعام 

 مسابقة البحث العلمى على مستوى المدن الجامعية . فيصول على المركز الثانى حلا 

 مسابقة البحث العلمى على مستوى المدن الجامعية . في صول على المركز الرابعحال 

  مصر .  فيالحياة شريان  –تحت عنوان نهر النيل ،  4112البحث اإلجتماعى بالكلية  فيالحصول على المركز األول 

 

 

 

 

 


