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C.V.U 

 السيرة الذاتيه

 (ترفق السيرة الذاتية لجميع أعضاء الفريق اإلداري والتنفيذي للمشروع)

 أوال: بيانات عامة

 سامي إبراهيم عبد الرحمن االسم:

 جامعة المنوفية-كلية اآلداب–مدرس بقسم الجغرافيا  الوظيفة الحالية:

 م13/4/1962 : تاريخ الميالد

 20شارع السلطان مراد رقم  -نطاط –الغربية  –ج.م.ع العنوان: 

 0020403310297:  رقم التليفون

 0162397774:  رقم الموبايل

 istanha2005@yahoo.com:  البريد االليكتروني

 

 

 ثانيا: المؤهالت العلمية: 

 الجامعة / الكلية سنة الحصول على الدرجة الدرجة العلمية

 اآلداب / المنوفية م1999 الدكتوراه  -1

 طنطا / اآلداب م1993 اجستيرالم -2

 طنطا / اآلداب م1988 / الليسانس سالبكالوريو -3
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 ثالثا" : التدرج الوظيفي األكاديمي (الداخلي والخارجي) :

 اسم المؤسسة سنة االلتحاق بها الوظيفة

 جامعة المنوفية -كلية اآلداب  م13/9/1994 مدرس مساعد 

 معة المنوفيةجا -كلية اآلداب  م23/1/2000 مدرس

 رابعا": الدورات التدريبية فى مجال نظم إدارة الجودة: 

 .....................................................................................................
.................................................................................................... 

 خامسا": األنشطة المختلفة فى مجال نظم إدارة الجودة: 

محلياً: ..................................................................................................... 
.................................................................................................... 

 إقليميا (إن وجد): 

 .....................................................................................................
.................................................................................................... 

 عالمياً (إن وجد): 

 .....................................................................................................
.................................................................................................... 

 لتي تتعلق بالعملية التعليمية وخدمة المجتمعسادسا" : األنشطة المختلفة االخري ا

: ₤Ⅼ€ℂ₢⅗₌Ⅵ ₤Ⅼ⅜⅘K⅗₌ ⅕₍⅜℩Ⅿ₌-  

-تصميم وٕانشاء الخرائط الخاصة بالكتب واألبحاث اآلتية : -1  
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 .م 1992اآلنجلو المصرية  –الطاقة في مصر  -
 م1999اآلنجلو المصرية  –الصناعات الغذائية  -
 م2002مجلة الشرق األوسط  –تهويد القدس  -

راك في دراسة جغرافية إلعادة تخطيط مدينة السادات .االشت -2  

بحث بعنوان "إنشاء قواعد البيانات الجغرافية باستخدام برامج نظم المعلومات الجغرافية . -3  

إنشاء خريطة  -4 3D لجزيرة النباتات في جنوب مصر بهدف رفع وتوقيع النباتات حسب النوع .   

دورات المساحية والكارتوجرافية التي تساهم في رفع المساهمة بالتدريب في العديد من ال -5
 المستوى العلمي للطالب .

ترأس العديد من مشاريع الرفع المساحي للعديد من المناطق الصحراوية والزراعية والصناعية  -6
 وذلك بالمشروعات الخاصة بطالب شعبة المساحة والخرائط .

اره على الجدارة اإلنتاجية للتربة في دلتا النيل " بحث (تحت الطبع) بعنوان " الماء األرضي وأث -7
. 
 


