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قسم الجغرافيا

السيـرة الذاتيـة للسيد الدكتور /يوسف السيد محمد يوسف.

أوالً  :البيانات الشخصية :

• االسم  :يوسف السيد محمد يوسف

.

• العنوان  :ساقية أبو شعرة – أشمون – المنوفية .
• الحالة االجتماعية  :متزوج ويعول.

• الوظيفـ ـة  :مدرس مساعـد بكلية اآلداب  -جامعة المنوفية – مصر.
• التخصص العام  :الجغرافيا .
• التخصص الدقيق  :الجغرافيا االقتصادية  /جغرافية الطاقة .

• البريد االلكتروني Yomo2050@yahoo.com. :
• رقم التليفون  : جوال 01001862285

• تليفون العمل )048( 2221027 - 2221987 : سويتش – فاكس 2235691 :
• عنوان العمل  :المنوفية – شبين الكوم – مجمع الكليات .

ثانياً  :المؤهالت العلمية :
◼ درجة الليســانس فــي اآلداب تخصــص جغرافيــا  ،شــعبة عامــة ،بتقـدير عــام جيـد جـداً مـر مرتبـة
الشرف ،من قسم الجغ ارفيا  -كلية اآلداب ـ جامعة المنوفية .

◼ تمهيدي الماجستير في الجغرافيا ،من قسم الجغرافيا  -كلية اآلداب ـ جامعة المنوفية .
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◼ درجــة الماجســتير فــي الجغرافيــا بتقــدير( ممتــا مــر التوةــية عةبالــة الرســالة للــن نة ــة
الجامعــة وتــداول ا بــي الجامعــات المصــر ة والعربيــة) ،مــن قســم الجغرافيــا  -كليــة اآلداب ـ
جامع ــة المنوفي ــة ،بعنـ ـوان الةاقـــة الب ربا يـــة والتيميـــة فـــن محاف ـــة الميوفيــة  -دراســـة فـــن
الجغرافيا االقتصادية .

◼ درجــة الـدكتوراه بعنـوان بتقــدير( ممتــا مــر التوةــية عةبالــة الرســالة للــن نة ــة الجامعــة
وتداول ا بي الجامعات المصر ة والعربية) من قسـم الجغرافيا  -كلية اآلدابـ جامعة المنوفية.

ثالثاً  :التدرج الوظيةن :

 معيـد بقسـم الجغرافيـا -كليـة اآلداب ـ جامعة المنوفيـة.

 مدرس مساعـد بقسـم الجغرافيـا -كليـة اآلداب ـ جامعـة المنوفيـة.
 مدرس بقسم الجغرافيا –كلية اآلداب-جامعة المنوفية.

راععاً  :الدراسات والبحوث والمؤتمرات العلمية :
 بحث بعنـوان التةور االقتصادي لمي ومة الةاقة الب ربا ية فن محاف ـة الميوفيـة

المــمتمر

الســابع لتنميــة الريــر المصــري ،كليــة الهندســة  -شــبين الكــوم  -جامعــة المنوفي ـة ،فــي الفت ـرة مــن
 15 –13أكتوبر 2009م.
 بحــث بعن ـوان جوانــم م ـ ال ــيم التربو ــة لعل ـم الجغرافيــا

مــمتمر كليــات التربيــة بــين الن ريــة

وإشـ ــكاليات التطبيـ ــق ،المصـ ــري ،كليـ ــة التربيـ ـة  -جامعـ ــة األقصـ ــي ،فـ ــي الفتـ ـرة مـ ــن  4–3يوليـ ــو
2012م.
 بح ــث بعنـ ـوان البةـــااة االقتصـــادية الســـت الا الةاقـــة الب ربا يـــة فـــن محاف ـــة الميوفيـــة
المــمتمر الث ـامن لتنميــة الري ــر المصــري ،كلي ــة الهندســة  -ش ــبين الكــوم  -جامع ــة المنوفي ـة ،ف ــي
الفترة من  25 –23أكتوبر 2012م.
 بح ــث بعنـ ـوان الـــدور التيمـــوي للةاقـــة الب ربا يـــة فـــن مصـــر :محاف ـــة الميوفيـــة أنمو جـ ـاً
الممتمر العلمي الثالــث لكليــة اآلداب -جامعــة المنوفيــة (مصــر بعــد  25ينــاير  :ر و وافــا ) فــي
الفترة من  6 – 4نوفمبر 2012م.
 بحــث بعنـوان التلـــوث الما ـــن فـــن مركـــ أشمـــو

المــمتمر الــدولي الثــاني للد ارســات والبحــو

البيئية ،الموارد الطبيعية والتحديات المستقبلية معهد الدراسات والبحــو البيئيــة ،جامعــة المنوفيــة
– فرع السادات ،في الفترة من  27 – 25فبراير 2013م.

خامساً  :لضو ة الجمعيات العلمية :
• لضو الجمعية الجغرافية المصر ة .
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• لضو مجلس إدارة ةيدوق ال مالة أللضاا هيئة التدر س عكلية اآلداب جامعة الميوفية .

سادساً  :أهم اليدوات والمؤتمرات والل ااات العلمية :
❖ الممتمر القومي الثالث للمرأة  ،شبين الكوم ،الفترة من  14إلي  16مارس 1998م ،
اللجنة المن مة للممتمر  ،ومعرض السجاد اليدوي .
رالة خاليا الببد وآفاق جديدة للمست بل"  ،االثنين 2000/ 1 / 24م ،
❖ ندوة
اإلدارة العامة لجامعة المنوفية  ،تحت رعاية األستاذ الدكتور رئيس الجامعة .
❖ ممتمر التوط

العشوا ن فن الدلتا المصر ة  ،اإلدارة العامة لجامعة المنوفية ،

 26أبريل 2000م .

❖ ندوة العم ار العشوا ن فن مصر  ،المجلس األعلي للثقافة  ،لجنة الجغرافيا -13 ،
 14مايو 2000م .
❖ الملتقي الثاني للجغرافيين العرب الوحدة العربية م خالل التيوع الجغرافن الجمعية
الجغرافية المصرية  ،القاهرة  23 - 20نوفمبر 2000م .

❖ ندوة الر ف المصري ،حاضره ومست بله المجلس األعلي للثقافة  ،لجنة الجغرافيا ،

يومي  20 - 19مايو 2001م .
ّ
❖ ممتمر العلوم اإلنسانية وت ييات المعلومات  ،كلية اآلداب – جامعة المنوفية في الفترة من
16إلي 17أبريل 2002م .

❖ ندوة بعنوان مرك أشمو فن الحوار التيموي بي الشمال والجيوب  ،مركز الدراسات
االستراتيجية وإعداد القادة بجامعة المنوفية  ،أكتوبر 2003م .
❖ إلقاء محاضرة بعنوان( التلوث البيئن والتيمية) بمديرية الشباب والرياضة بمحاف ة
المنوفية 2005م .

❖ ممتمر المياه وآفاق التيمية فن المية ة العربية"  ،قسم الجغرافيا  -كلية اآلداب -
جامعة المنوفية  ،األربعاء 2007/10/ 31م .
❖ ممتمر المواطية ومست بل مصر كلية اآلداب -جامعة المنوفية  27 -25 ،نوفمبر
2007م .
❖ اللقاء السنوي الثامن عشر لقيادات شباب الجامعات حول البيئة والتنمية المستدامة ،للعام
الجامعي 2008 /2007م ،بقاعة الممتمرات بكلية اآلداب -جامعة المنوفية ،بعنوان "
التغيرات المياخية واحتماالت ا المست بلية للن مصر
للشباب والبيئة ـ المجلس القومي للشباب.
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إدارة إعداد القادة  -المكتب العربي

❖ اللقاء السنوي التاسع عشر لقيادات شباب الجامعات حول البيئة والتنمية المستدامة ،للعام
الجامعي 2009 /2008م ،بقاعة الممتمرات بكلية الزراعة(قسم االقتصاد) -جامعة المنوفية،
بعنوان " مبادرة وميتديات حوض الييل وتحديات التغيرات المياخية  ...بياا الث ة م خالل

الجامعات والشباب المكتب العربي للشباب والبيئة ـ المجلس القومي للشباب ،األربعاء
2008/12/3م.

❖ ندوة بعنوان

التغيرات المياخية...وتأثيرات ا المحتملة للن مست بل حياتيا !!

اإلدارة

العامة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ،جامعة المنوفية ،إدارة االتصاالت والممتمرات،
قاعة الممتمرات باإلدارة العامة بجامعة المنوفية ،الثالثاء  5مايو 2009م.

❖ ندوة بعنوان

االحتبـاس الحراري

قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيـئة ،بقاعة

الممتمرات  -كلية اآلداب  -حامعة المنوفية ،الثالثاء 16مارس 2010م.

❖ ندوة علمية بعنوان الصيالات الصغيرة وطرق تمو ل ا بمقر نقابة المهندسين بالمنوفية،
األحد 2012/9/30م.
❖ ندوة علمية بعنوان

نحـو كوب ماا اقتصادي ون يف بمقر نادي أعضاء هيئة

التدريس ،جامعة المنوفية ،االثنين 2012/10/15م.
❖ ندوة علمية بعنوان اآلفاق المست بلية للتعدي

وإس اماته عاالقتصاد المصري بقاعة

الممتمرات ،كلية اآلداب ،جامعة المنوفية  ،األربعاء 2012/10/17م.
❖ تسجيل إذاعي ببرنامج (تعـاقـم األجيـال) ،إذاعة وسط الدلتا ،باالشتراك مع األستا الدكتور/
فاي حس غراب ،األحد 2010/1/3م.

❖ الدورة التدريبية عن قياس األهمية العلمية للدور ات واالستش ادات ومعامل تأثير
الدور ات ، Impact Factorالتي ن مها مشروع ميكنة المكتبات(جامعة المنوفية)
بالتعاون مع وحدة المكتبة الرقمية بالمجلس األعلي للجامعات/27 ،مايو 2010م.

❖ الدورة العلمية المتخصصة في التحليل اإلحصا ن عاستخدام برنـام الح مـة اإلحصـا ية للعلـوم

االجتماليـــــة ( )SPSSالت ـ ــي ن مه ـ ــا مرك ـ ــز الخدم ـ ــة العام ـ ــة-جامع ـ ــة المنوفي ـ ــة ،أكت ـ ــوبر

2011م( ،بت ديـر ممتـا ).
❖ ممتمر العشوا يات فن مصر :م اهرها ولالج ا  ،تحت شعار لشوا ية الةبر أم
فبر العشوا يات كلية اآلداب -جامعة المنوفية  4 -2 ،نوفمبر 2010م .
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❖ الممتمر الثامن عشر للبناء والتشييد إنتر بيلد

مصر المحروسة ن رة مست بلية

السياسات المست بلية للةاقة الجديدة والمتجددة " مركزالقاهرة الدولي للممتمرات23 ،
–  27يونيو2011م.
❖ حضور المنتدو الثقافي للمعيديـن والمدرسيـن المساعديـن بالجامعات المصرية

نحـو

مست بل مشرق للجامعات المصر ة المنعقد بمعهد إعداد القادة بحلوان ،برعاية وزير
التعليم العالي ،في الفترة من  24 - 19أكتوبر2012م؛ ممثالً لجامعة المنوفية.
❖ حضور محاضرات المواسم الث افية السيو ة للجمعية الجغرافية المصرية.

ساععاً  :الـدورات العلميـة :
▪ دورة في إلداد المعلم الجامعن (كلية التربية  -جامعة المنوفية) أكتوبر2001م .
▪ دورة فــي الحاســم اآللــن واإل نترن ـ ( 36ســاعة ) مــن اإلدارة العامــة لمركــز المعلومــات
بجامعة المنوفية  ،أكتوبر ونوفمبر 2003م  ،بتقدير ممتاز.

▪ دورة فــي تيميـة الم ـارات عاسـتخدام برنـام  Power Pointومهــارات العــرض الفعــال
( 32ســاعة ) مــن اإلدارة العامــة لمركــز المعلومــات بجامعــة المنوفيــة  ،فب اريــر2004م ،
بتقدير ممتاز .
▪ دورة ف ــي أســـاليم البحـــل العلمـــن ( 20س ــاعة ) م ــن مرك ــز تنمي ــة ق ــدرات أعض ــاء هيئ ــة
التدريس والقيادات بجامعة المنوفية  ،أبريل  2005م .

▪ دورة فــي الت ـدر س الةعــال ( 30ســاعة ) مــن مركــز تنميــة قــدرات أعضــاء هيئــة التــدريس
والقيادات بجامعة المنوفية  ،مايو  2005م .
▪ دورة فــي أخالقي ـات وآداب الم يــة ( 15ســاعة ) مــن مركــز تنميــة قــدرات أعضــاء هيئ ــة
التدريس والقيادات بجامعة المنوفية  ،مايو  2005م .
▪ دورة في التعلم مدي الحياة ( 10ساعة ) من مركــز تنميــة قــدرات أعضــاء هيئــة التــدريس
والقيادات بجامعة المنوفية  ،مارس  2006م .

▪ دورة فــي م ــارات التةبيــر( 15ســاعة ) م ــن مرك ــز تنمي ــة قــد ارت أعض ــاء هيئ ــة الت ــدريس
والقيادات بجامعة المنوفية  ،مارس  2006م .
▪ دورة في السالات المعتمدة ( 15ساعة ) من مركز تنميــة قــدرات أعضــاء هيئــة التــدريس
والقيادات بجامعة المنوفية  ،فبراير  2008م .
▪ دورة فـ ــي إدارة الةر ــــب البحثــــن ( 15سـ ــاعة ) مـ ــن مركـ ــز تنميـ ــة قـ ــدرات أعضـ ــاء هيئـ ــة
التدريس والقيادات بجامعة المنوفية ،يوليو  2011م .

▪ دورة فــي تي ــيم المــؤتمرات العلميــة ( 15ســاعة ) مــن مركــز تنميــة قــدرات أعضــاء هيئــة
التدريس والقيادات بجامعة المنوفية  9-7 ،أغسطس  2011م .
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▪ دورة فــي م ــارات العــرض الةعـــال ( 15ســاعة ) م ــن مرك ــز تنميــة ق ــدرات أعض ــاء هيئ ــة
التدريس والقيادات بجامعة المنوفية  16-14 ،أغسطس  2011م .
▪

دورة في الجوانم المالية وال انونيـة فـن األلمـال الجامعيـة ( 15سـاعة ) مـن مركـز تنميـة

▪

دورة فــي مشرولات البحوث التيافسية المحلية والعالميـة ( 15ســاعة ) مــن مركــز تنميـة

قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بجامعة المنوفية 23-21 ،أغسطس 2011م .

قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بجامعة المنوفية  10-8 ،يوليو  2012م .

▪ دورة في ن ـم االمتحانات وت و ـم الةـالب ( 15ســاعة ) مــن مركــز تنميــة قــدرات أعضــاء
هيئة التدريس والقيادات بجامعة المنوفية  7-5 ،مارس  2014م .
▪
▪
▪
▪
▪

دورة فييا تنمية ييب تنة يير ب  ،الخريط ة العقلي ة(الذهنية)  ،Mind MAPإعييدتد تن ي دة ،
2007م .
دورة فا تنمية ب تنة ر ب  ،العم ل الجماع ي  ، TEAME WORKإعدتد تن دة 2007 ،م .
دورة فا تنمية ب تنة ر ب  ،التفكي ر اإلبداع ي  ، Creational thinkingإعدتد تن دة  ،فا
تنفمرة ةن 15-13ون و2012م.
دورة فييا تنمية ييب تنة يير ب  ،بن اا المســ ا  ،إعييدتد تن يي دة  ،فييا تنفمييرة ةيين21-19
ون و2012م.
دورة فا تنمية ب تنة ر ب  ،دورة حياة المســا  ،إعدتد تن ي دة  ،فييا تنفمييرة ةيين21-19
ون و2012م.

▪ دورة فا تنمية ب تنة ر ب  ،االـتراتيجيا الـبع إلدارة المســا

 ،إعدتد تن دة  ،فا

تنفمرة ةن 21-19ون و2012م.
▪

دورة فا تنمية ب تنة ر ب  ،ثقاف ة الج ودة في التعليم ،إعدتد تن دة  ،فا تنفمرة ةيين21-19
ون و2012م.

▪ دورة في التنمية البشرية  ،الج ودة الشامل ة في المســا

العلمية  ،إعداد القادة  ،في

الفترة من 21-19يوليو2012م.
▪

دورة فا تنمية ب تنة ر ب  ،اع رف ذات ك ،ةة ر ةعهد إعدتد تن دة  ،فا تنفمرة ةن22-19
أكموةر2012م.

▪ دورة فا تنمية ب تنة ر ب  ،مه ارا
▪
▪
▪

التواص ل ،ةة ر ةعهد إعدتد تن دة  ،فا تنفمرة ةن-19

 22أكموةر2012م.
دورة فا تنمية ب تنة ر ب  ،مفاهي م البحث العلم ي ،ةة ر ةعهد إعييدتد تن ي دة  ،فييا تنفمييرة
ةن 22-19أكموةر2012م.
دورة فا تنمية ب تنة ر ب  ،مه ارا التفكي ر الفعال ،ةة ر ةعهد إعييدتد تن ي دة  ،فييا تنفمييرة
ةن 22-19أكموةر2012م.
دورة فا تنمية ب تنة ر ب  ،التمي ز واإلب داع ،ةة ر ةعهد إعدتد تن ي دة  ،فييا تنفمييرة ةيين-19
 22أكموةر2012م.
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