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 .  البيانات الشخصية  أوالً:  

 محمدي شعبان محمدي عبد العال  االسم : 
  :1984يناير  13تاريخ الميالد . 
 جمهورية مصر العربية. -محافظة المنوفية -مركز قويسنا -محل الميالد:  قرية شمنديل 
    :شبين  -6شقة   -الدور الرابع -بجوار مجمع الكليات -ش عبد الحميد الطنبداوي 4محل اإلقامة

 جمهورية مصر العربية. -محافظة المنوفية-الكوم
  .الجنسية: مصري 
 .الديانة: مسلم 
  :ويعول متزوج الحالة االجتماعية. 
 جامعة المنوفية.   –كلية اآلداب  -قسم الجغرافيا –الوظيفة : مدرس 

  .التخصص: جغرافيا 
 جيومورفولوجيا –: جغرافية طبيعية الدقيق التخصص . 
   :      048/ 2497284التليفونات:              منزل 

 01278730274 -01001218216:    محمول     
 ثانياً: التدرج العلمي والمهني. 

  ،بتقدير عام جيد جدًا من  2004درجة الليسانس في اآلداب من قسم الجغرافيا، شعبة عامة، دور مايو ،
 كلية اآلداب جامعة المنوفية. 

 فةةي موعةةوو عنوانةةك لااشةةيال اارعةةية الناتجةةة عةةن فعةةل الريةةا  بمةةنخ  ي اآلداب درجةةة الماجسةةتير فةة
 دراسة جيومورفولوجيةل.–الفرافرة 

  بمرتبةةةة ال ةةةرى ااولةةةع فةةةي موعةةةوو عنوانةةةك درجةةةة الةةةدكتوراآل فةةةي اآلداب تخصةةةص جغرافيةةةة طبيعيةةةة
ن رأس جمسةةة لجيومورفولوجيةةة الجةةروى البحريةةة علةةع السةةالل الغربةةي للبحةةر االمةةر بمصةةر فيمةةا بةةي

 ولاليبل.

 ثالثاً: الوظائف. 

  2005-1-6معيد بقسم الجغرافيا بيلية اآلداب جامعة المنوفية من . 
   2009مدرس مساعد بقسم الجغرافيا بيلية اآلداب جامعة المنوفية من . 

  2014مدرس بقسم الجغرافيا بيلية اآلداب جامعة المنوفية من . 
 رابعاً: اإلنتاج العلمي. 

   دراسةة جيومورفولوجيةة، رسةالة ماجسةتير  –ة الناتجةة عةن فعةل الريةا  بمةنخف  الفرافةرة اارعةياإلشيال
 .م2009غير من ورة، كلية اآلداب، جامعة المنوفية، 



  فيمةةةا بةةةين رأس جمسةةةة  بمصةةةر السةةةالل الغربةةةي للبحةةةر االمةةةرجيومورفولوجيةةةة الجةةةروى البحريةةةة علةةةع
 .م2014امعة المنوفية، غير من ورة، كلية اآلداب، ج دكتوراآلرسالة ل  ولاليب

 2015لالصحراء ال رقيةل،  -ألد أقاليم مصر. 

  ،2015جغرافية مصر الطبيعية والب رية. 

   ،2015محاعرات في جغرافية البحار والمحيطات. 

  ،2015موعوعات في الدراسة الميدانية. 

  ،2015محاعرات في جغرافية الوطن العربي. 

  ،2015محاعرات في جغرافية أوراسيا. 

 2016رات في الجغرافيا الطبيعية، محاع. 

  ،2016محاعرات في الجغرافيا المناخية. 

  ،2016دراسات في ااخطار والكوارث الطبيعية. 

  ،2016محاعرات في الجغرافيا التاريخية. 

  ،2016محاعرات في الجغرافية الحيوية. 

 2015العالم الناميل،  -أفريقيا -قرارءات في الجغرافية اإلقليمية ل أوراسيا. 

  ،2016جغرافية لوض النيل. 

  ،2016الجغرافيا اإلقليمية للعالم النامي. 

  ،2016جغرافية اارصاد الجوية. 

   ،2016دراسات في الجيومورفولوجيا. 

  ،2015التنمية البيئية المستدامة في جنوب سيناء باستخدام نظم المعلومات الجغرافية. 

   مصر فيما بةين رأس جمسةة شةمااًل ولاليةب في  بحر االمر  للبالسهل الساللي  البيئية المستدامة  التنمية
 .2016باستخدام نظم المعلومات الجغرافية،   جنوباً 

 بحةر االمةر بمصةر فيمةا بةين رأس جمسةة م اهدات لقلية لمنحدرات الجروى البحرية بالسالل الغربةي لل
 .2014،  شمااًل ولاليب جنوباً 

 بالسالل الغربي للبحر االمر فةي مصةر فيمةا بةين رأس جمسةة  أثر الن اط الب ري علع الجروى البحرية
 .2016شمااًل ولاليب جنوبًا،  

  2017محافظة جنوب سيناء،  –التساقط الصخري بحافة هضبة أم السيد بمدينة شرم ال يخ. 

  إعةةداد تقريةةر علمةةي مصةةور للرللةةة العلميةةة الالفحيةةة لطةةالب الفرقةةة الةالةةةة والرابعةةة شةةعبة عامةةة، للعةةام
 م إلع محافظة البحر االمر.2015-2014جامعي ال

 خامساً: الدرجات العلمية الغير تخصصية والدورات العلمية. 

 قويسنا، محافظة المنوفية.مدينة دبلوم التخصص في الخط العربي من مدرسة الخط العربي ب 
  2007-5-29لتع   2007-1-10دورة تدريبية في الجيولوجية التركيبية في الفترة من . 
   2007-5-29لتع  2007-1-10رة تدريبية في الجيولوجية الطبيعية في الفترة من دو . 
 دورة تدريبية في ااجهزة المسالية 

 ل.TOTAL STATION -التيوديوليت – LEVEL ل الميزان

 دورة تدريبية في البرامج المسالية 

 ".AUTO CAD MAP- SERFER- PROLINK- DESK LAND TOPل 



  دورة في برنامجArc gis 

  ست هادات ومعامل تأثير الدورياتااهمية العلمية للدوريات واالدورة في قياس 

IMPACT FACTOR"ل 
 الساعات المعتمدة.  •

 دورة في مهارات العرض الفعال.  •

 دورة في استخدام التكنولوجيا في التدريس.  •

 دورة في معايير الجودة في العملية التدريسية. •

 دورة في سلوكيات المهنة. •

 يم المؤتمرات العلمية. دورة في تنظ •

 دورة في م روعات البحوث التنافسية المحلية والعالمية.  •

 نظم االمتحانات وتقويم الطالب.  •

 الجوانب المالية والقانونية في ااعمال الجامعية.  •

 الن ر العلمي.  •

 أخالقيات البحث العلمي.  •

 إدارة الفريق البحةي. •

  دورةicdl. 

 لاصل علع شهادة تيفل ل teofel ل 

 ً  المشاركات العلمية:: سادسا
  .شارك بالرلالت العلمية الالفحية لطالب الفرقة الةالةة والرابعة بقسم الجغرافيا 
  2015م رفًا للرللة العلمية الالفحية لطالب الفرقة الةالةة والرابعة شعبة عامة لمحافظة البحر االمر لعام . 
  والدراسات.   ايخ والجغرافيانتدب للتدريس بيلية التربية جامعة السادات بأقسام التار 
  2015بع  مواد الالفحة التنفيذية بقسم الجغرافيا لعام شارك بتدريس. 
 .تدريس مقرر جغرافية مصر الطبيعية والب رية لطالب التعليم المفتو  بقسم اللغة العربية بنظام الساعات المعتمدة 

  يم المفتو  بقسم الجغرافية بنظام الساعات تدريس مقررات الجغرافية الطبيعية وااساليب الكمية لطالب التعل
 المعتمدة. 

  التعليم المفتو   الدراسات العليا و شارك بالعمل في الكنتروالت المختلفة بيلية اآلداب والتربية وبالخصوص كنترول
 الذي تعمل الفحتك بنظام الساعات المعتمدة.

  بيلية اآلداب جامعة المنوفيةعضوا مجلس إدارة سابق بمركز البحوث الجغرافية والكارتوجرافية. 

  لتي اآلن.  2015عضوا مجلس قسم من عام 

 جغرافيا بيلية التربية جامعة مدينة السادات.عضوا بلجنة جودة قسم ال 

  شارك ببحث في مؤتمر البيئة والتنمية في سيناء والذي أعدة مركز البحوث الجغرافية والكارتوجرافية بيلية
 ااداب جامعة المنوفية.

 ببحث في المؤتمر الدولي للتنمية والبيئة في الوطن العربي بجامعة أسيوط. شارك 

  جامعة طنطا. –شارك ببحث في المنتدى البيئي الدولع الرابع للتنمية 

 &&&&&&&&&&&&&&& 


