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 د. صبحي رمضان فرج سعد
  -البيانات الشخصية: -أولا 
                .صبحي رمضان فرج سعد: السم

  م.22/22/2791: تاريخ الميالد

 جمهورية مصر العربية -محافظة المنوفية -مركز الباجور: محل الميالد

 مصري. :الجنسية

 قسم الجغرافيا -س جغرافية البيئةمدر: الحالية الوظيفة

 جامعة المنوفية.-اآلداب كلية                                

 1222271777 –12110779630: )محمول( تليفون

 E-Mail: Dr_Sobhy2017@yahoo.com: بريد إليكتروني

 -:تالمؤهال -ثانياا 

   ا بتقدير"جيةةد جةةدا "  م2777مةةايو فةةي اآلداب مةةم قسةةم الجغرافيةةا ا ةةةعبة  امةةةا د ر  درجةةة الليسةةا

 مم كلية اآلداب ـ جامعة المنوفية . 
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 ــ)جغ في اآلداب درجة الماجستير امعة ــم مم ج23/22/2116خ رافيا( بتقدير"ممتاز" بتاريــ

"اإليكولوجيا االجتما ية للبيئات الريفية  الحضرية في محافظة  ة.  م رسالة بعنوان:المنوفي

ة دراسة-المنوفية  ."جغرافي

   مةةم الجامعةةة ااتهةةا بمرتبةةة ال ةةر   (م2122-7-01)بتةةاريخ  فةةي اآلداب درجةةة الةةدكتورا حصةةع  لةة

 األ لةة  مةةت التوصةةية بابا ةةة الرسةةالة  لةة   فقةةة الجامعةةة  تةةدا لها بةةيم الجامعةةات المصةةرية  العربيةةة.

سةةة فةةي درا-"تقةةويم ر ةةر األ  ةةاة الب ةةرية  لةة  النظةةام اإليكولةةوجي لفةةر  دميةةا   ةةم رسةةالة بعنةةوان:

"  .جغرافية البيئة

 -الوظائف: -اا ثالث

 م. 23/2/2117حت م 7/1/2112 خالل الفترةجامعة المنوفية   -بقسم الجغرافيا بكلية اآلداب معيد  

 م. 23/2/2117بتاريخ  بقسم الجغرافيا بنف  الكلية  الجامعة  مدرس مسا د 

 م.7/9/2122بقسم الجغرافيا بنف  الكلية  الجامعة بتاريخ  مدرس 

 والشهادات التدريبيةالدورات  -رابعاا 

 -: التخصصية

 (د رة 22) د رات تنمية قدرات ر ضاء هيئة التدري   القيادات. 
 م6/0/2117   رخالقيات  آداب المهنة -2

 م22/0/2117  التعلم مدى الحياة -2

 م22/6/2117  مهارات االتصال الفعال -0

 م23/9/2117  مهارات العرض الفعال -3

 م20/1/2117  دام التكنولوجيا في التدري استخ -6

 م.21/3/2111 الن ر العلمي -7

 م20/2/2123  إدارة الفريق البحثي -9

 م27/2/2123  التخايط االستراتيجي -1

 م6/0/2123   ظم االمتحا ات  تقويم الاالب -7

 م22/9/2123  البحث العلمي رخالقيات -21

 م23/1/2123  تنظيم المؤتمرات العلمية -22

 م7/7/2123  معايير الجودة في العملية التدريسية-22

 "جامعة  يم ةم  -معهد الدراسات  البحوث البيئية-دكتورا (مستوى )-د رة "تقييم األ ر البيئي- 

 .م 22/3/2117-3الفترة 

  الد رة التدريبية  م "قياس األهمية العلمية للد ريات  االست هادات  معامع تأ ير الد ريات

Impact Factor  االتي  ظمها م ر   ميكنة المكتبات)جامعة المنوفية( بالتعا ن مت  حدة المكتبة

 م.  2121/مايو 29الرقمية بالمجل  األ ل  للجامعاتا 

  تويفع الةهادةTOEFL –)م.2121-الجامعة األمريكية)القاهرة 

 (الرخصة الد لية لقيادة الكمبيوترICDL)-م.2121-اليو سكو  

 -العلمية: المشاركات -خامساا 

 جامعةةةة  -مجلةةة البحةةوث الجغرافيةةة  الكارتوجرافيةةةةةةارف فةةي  ةةرض  ةةدد مةةم الكتةة   األ ةةال  ب

 .السادات –المنوفية

  مركةةةز الدراسةةةات  –فةةةي النةةةد ة العلميةةةة "تاةةةوير الكيميةةةاء الحيويةةةة  البيولوجيةةةا الجزيئيةةةة"ةةةةارف

 م.26/21/2110-23-جامعة المنوفية -االستراتيجية  إ داد القادة

 في إ داد تقريةر المتابعةة األ ل لمحافظةة المنوفيةة المقةدم إلة   زارة  الد لةة للسةرة  السةكان  ةارف–

 م(.2117)-اإلدارة المركزية المتابعة-المجل  القومي للافولة  األمومة

 كليةةة الهندسةةة-المصةةري)الميا   الااقةةة  التنميةةة الريفيةةة( السةةابت لتنميةةة الريةة  ةةةارف فةةي المةةؤتمر-

 .(م2117ركتوبر  26-20ية)جامعة المنوف

  ةةةةةارف فةةةةي فعاليةةةةات  ةةةةد ة"تغيرات البيئةةةةة الجغرافيةةةةة فةةةةي دلتةةةةا النيةةةةع" التةةةةي  قةةةةدت بكليةةةةة اآلداب

 م ا بالتعا ن مت لجنة الجغرافيا بالمجل  األ ل  للثقافة.2121/إبريع/22

 م رجةةع ةةةارف فةةي فعاليةةات المةةؤتمر الةةد لي الرابةةت  ةةم الميةةا  الصةةحية بالعةةالم العربي)ميةةا  صةةحية مةة

 القاهرة.–ما فندق سميرامي  ا تركو تيننتال 2121يو يو  22/22 -موا نيم  رب رصحاء(

  ا تحة   نوان"النيةع  م2121األ لة  للثقافةةا  لجنةة الجغرافيةا بةالمجل التي ر ةدتها مسابقة ال فيةارف

  فاز بالمركز الثالث. -في حياة المصرييم" 

 خةالل الفتةرة  يناير: رؤى  آفةاق(ا 26عة المنوفية)مصر بعد ةارف في المؤتمر الثالث لكلية اآلداب جام

 م(.2122 وفمبر  3-7)
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  ةارف في المؤتمر الرابت لكليةة اآلداب جامعةة المنوفية)هويةة مصةر: المنالةق  حةو التنميةة المسةتدامة(ا

 م.2123 وفمبر  3-7

 المصةةرية العامةةة  ةةةارف فةةي  ةةد ة بعنةةوان "اإل سةةان  التنميةةة فةةي محافظةةة المنوفيةةةا  ظمتهةةا الهيئةةة

للكتةةاب) زارة الثقافةةة(ا  لةة  هةةامل معةةرض القةةاهرة الةةد لي للكتةةاب باالسةةتاد الريا ةةي ب ةةبيم الكةةوما 

 م.9/7/2126بتاريخ 

  ةةةارف فةةي المةةؤتمر األ ل لمركةةز البحةةوث الجغرافيةةة  الكارتوجرافيةةةا بكليةةة اآلدابا جامعةةة المنوفيةةة

 م(.2126/ ركتوبر/  27-21في الفترة ))سيناء بيم الما ي  الحا ر  المستقبع(ا  الك 

  20ةارف في المةؤتمر الةد لي الثةامم للتنميةة  البيئةة فةي الةو م العربياجامعةة رسةيو ا خةالل الفتةرة-

 م.2127مارس  23

  ةارف في  ةد ة بمركةز اإلبةدا   التنميةة )مدينةة ةةبيم الكةوم(ا متحةد ا  رعيسةيا ا  ةم "تقيةيم األ ةر البيئةي

 م.23/3/2127للم ر  ات" بتاريخ 

  م.23/9/2127-22ةارف في فعاليات المنتدى الد لي الثالث للبيئة بجامعة  نااا خالل الفترة 

 -العضوية واألنشطة التفاعلية: -سادساا 

الجمعيووات الهيئووات واللجووان والمجووال  و عضوووية -أ

 :العلمية

  م.2111 منذ  ام ضو الجمعية الجغرافية المصريةا 

 م.2122-2122ي د رته رميم مجل  قسم الجغرافيا ف 

  م. 2122-2122جامعة المنوفية  -كلية اآلداب – ضو لجنة البيئة 

 "إدارة األزمات  الكوارث"  م.2122/2120كلية اآلدابا- ضو فريق 

 م.2126 -جامعة المنوفية -كلية اآلداب - ضو مجل  إدارة مركز البحوث الجغرافية  الكارتوجرافية 

 م(21/3/2126يط العمرا ي )بتاريخ خبير بيئي بالهيئة العامة للتخا. 

 ( 2126/2127منسق الجودة بقسم الجغرافيا)م. 

 ( 2126/2127مدير  حدة الجودة  اال تماد بقسم الجغرافيا.)م 

  م.2127/2129 -جامعة المنوفية -كلية اآلداب – ضو لجنة المكتبات 

 :المجتمعية األنشطة التفاعلية -ب

 عدد مم مراكز محافظة المنوفية.بمجال التو ية البيئية  ةارف في إلقاء  دد مم المحا رات في 

  ةارف في العديد مم القوافةع البيئيةة التةي تنظمهةا لجنةة البيئةة  إدارة القوافةع بجامعةة المنوفيةة إلة  قةرى

  مدن محافظة المنوفية.  

  الم ةاركة م( ا 2122تسجيع  إاا ة مقةرر "تحليةع الم ةكالت البيئيةة"  لة  قنةاة النيةع التعليميةة ) ةام 

 الحوارية في بعض  الحلقات اإلاا ية المصرية. 

 -المؤلفات العلمية: -سابعاا 

 "ا ماابت جامعة "جغرافية البيئة بيم التحديات العالمية الراهنة  استراتيجيات التنمية المستدامة

 . (29679/2122)رقم إيدا :   .م2122المنوفيةا ةبيم الكوما

 "رقم  م.2122ا ماابت الحنفي الحديثةا ةبيم الكوما "ة  التابيقالجغرافيا الحيوية بيم النظري(

 . (29671/2122)إيدا 

  ة"ا ماابت الحنفي الحديثةا ةبيم الكوما "جغرافية الميا  العذبة: اإلمكا اتا التحدياتا التنمي

     .(  27627/2122ما )رقم إيدا :2122

 "ا"ـــة رفـــــــجغرافي ما )رقم اإليدا  2120ديثةا ةبيم الكوما ــــابت الحنفي الحــــا ماريقي

9203/2120 .) 

 "ما )رقم اإليدا  2120ةبيم الكوم ا  ماابت الحنفي الحديثة ا"دراسات في جغرافية مصر

27621/2120 .) 

  "ا  م.2122بالم اركةا ماابت الحنفي الحديثةا ةبيم الكوما "محا رات في جغرافية ر راسي

 ة"تحليع جغ جامعة المنوفيةا  -كلية اآلداب -مركز التعليم المفتوح -رافي"ةبكات البنية التحتي

 م.2122

 "جامعةةةة  -كليةةةة اآلداب -مركةةةز التعلةةةيم المفتةةةوح -تحليةةةع الم ةةةكالت البيئيةةةة"منظور جغرافةةةي  تنمةةةوي

 م.2122المنوفيةا 

 "  م.2122جامعة المنوفيةا  -كلية اآلداب -مركز التعليم المفتوح -"الجغرافيا الب رية

  م.2122جامعة المنوفيةا  -كلية اآلداب -مركز التعليم المفتوح -السكان""جغرافية 

 "جغرافية د ل حوض النيع"  م.2123جامعة المنوفيةا  -كلية اآلداب -مركز التعليم المفتوح -"
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  تحةة   م.2123"البيئةةة فةةي اإلسةةالم بةةيم رصةةول  مقاصةةد ال ةةريعة  قضةةايا اإليكولوجيةةا المعاصةةرة" ا(

 الن ر(.

 -المنشورة:والمقالت  بحاثاأل -ثامناا 

 األبحاث المنشورة: -أ
 المصةةري)الميا   المةةؤتمر السةةابت لتنميةةة الريةة  -التنمويةةة"-"تةةدهور  و يةةة الميةةا   تأ يراتةةه الصةةحية

 م(.2117ركتوبر  26-20جامعة المنوفية)-كلية الهندسة- الااقة  التنمية الريفية(

 المةؤتمر الثالةث لكليةة اآلداب  "افةر  دميةا   مواجةا   -"التقييم التنموي لحالة المصايد النهريةة فةي مصةر

 م( 2122 وفمبر  7-3يناير: رؤى  آفاق(ا خالل الفترة ) 26جامعة المنوفية)مصر بعد 

 " اإ مواجةةا   المحةةور النيلةةي فةةي مصةةر االسةةتدامة البيئيةةة:إدارة المةةوارد النهريةةة فةةي  ةةوء مؤةةةرات" 

المةةؤتمر الرابةةت لكليةةة اآلداب جامعةةة المنوفية)هويةةة مصةةر: المنالةةق  حةةو التنميةةة المسةةتدامة(ا خةةالل 

 م(.2123 وفمبر  7-3الفترة )

 مجلةةة  دراسةةة جغرافيةةة"ا -"التقيةةيم البيئةةي  اإلدارة المتكاملةةة لمخلفةةات القمامةةة فةةي محافظةةة المنوفيةةة

  م. 2123 –اير ين ا 77العدد  كلية اآلدابا جامعة المنوفية ا

  التقيةةيم االقتصةةادي البيئةةي لم ةةر  ات االسةةتزرا  السةةمكي فةةي مصةةر: دراسةةة جغرافيةةة"ا مجلةةة كليةةة"

 م.2126اآلدابا جامعة كفر ال يخا  دد يو يها 

  المةةؤتمر "المةةوارد البيئيةةة  إمكا ةةات التنميةةة بقاةةا  بحيةةرة البرد يةةع ةةةمالي سةةيناء: دراسةةة جغرافيةةة"ا

لجغرافيةةة  الكارتوجرافيةةا بكليةةة اآلدابا جامعةةة المنوفيةة )سةةيناء بةةيم الما ةةي األ ل لمركةز البحةةوث ا

 م(.2126/ ركتوبر/  27-21 الحا ر  المستقبع(ا  الك في الفترة )

 "( 2117التحليع المكةا ي لتاةور  ا ت ةار اإلصةابة بفيةر س ا فلةو زا الايةور فةي مصةر خةالل الفتةرة- 

 .م2127(ا 17العدد )لجمعية الجغرافية المصريةا "ا المجلة الجغرافية العربيةا ام(2126

 دراسةةة جغرافيةةة"ا  -"تقيةيم األ ةةر البيئةةي للقفةاك السةةمكية العاعمةةة بقاةا  المجةةرى األد ةة  لفةر  رةةةيد

 م. 2127مارسا  23-20المؤتمر الد لي الثامم للتنمية  البيئة في الو م العربيا جامعة رسيو ا 

 المنتةةدى دراسةةة جغرافيةةة" ا  -القمامةةة العموميةةة بمحافظةةة المنوفيةةة  "التقيةةيم الجغرافةةي البيئةةي لمكب ةةات

 م.23/9/2127-22الد لي الثالث للبيئة بجامعة  نااا خالل الفترة 

 "مجلةةةة كليةةةة اآلدابا "ا دراسةةةة جغرافيةةةة -التحليةةةع المكةةةا ي لنو يةةةة ميةةةا  ال ةةةرب بمحافظةةةة المنوفيةةةة

 م.2127يو يو  جامعة المنوفية ا 

 نشورة:المقالت الم -ب

 المقالت العلمية: -
 "العةةدد  -مجلةةة قةةراءات إفريقيةةة -"إفريقيةةا بةةيم  ةةغو  االسةةتغالل  رخاةةار التغي ةةر البيئةةي بحيةةرات

 م.2123الع ر نا 

  السةةةد د الماعيةةةة فةةةي حةةةوض النيةةةع بةةةيم د ا ةةةي التنميةةةة  رد ات الضةةةغط السياسةةةي"ا مجلةةةة قةةةراءات"

 م. 2126ا يناير  20العدد   -إفريقية

  ركتةةوبر ا 23العةةدد فةةي رفريقيةةا بةةيم تحةةديات األمةةم  قيةةود التنميةةةا مجلةةة قةةراءات إفريقيةةةا " األلغةةام

 .م2126

  الهيئةةةةة العامةةةةة آفةةةةاق رفريقية د ريةةةةة"الزرا ةةةةة العضةةةةوية فةةةةي رفريقيةةةةا : الواقةةةةت  آفةةةةاق التنميةةةةة"ا(

 م.2127ا لسنة 33المجلد الثالث   را العدد ا لالستعالمات المصرية( 

 ة: المقالت الثقافي -

  ركثةةر مةةم   ةةر مقةةاالت  ةةم اإل جةةاز العلمةةي فةةي القةةرآن  السةةنة بموسةةو ة اإل جةةاز العلمةةي   ةةر

(http://quran-m.com.)( ا   الث مقاالت بمجلة اإل جاز اللبنا ية)النسخة الورقية  االلكتر  ية 

 -على الرسائل العلمية: اإلشراف -تاسعاا 

  ا حما ةةة : دراسةةة فةةي الجغرافيةةا الحيويةةة –جمةةال إسةةالم سةةعيدا التنةةو  الحيةةوي فةةي محميةةة  ادي ال

 م .2123ا ماجستيررسالة 

  محمةةد  بةةد الفتةةاح محمةةد  بةةد النبةةيا التقةةويم التنمةةوي للكتلةةة السةةكنية بمدينةةة رةةةمون باسةةتخدام  ظةةم

 م.2123ا ماجستيررسالة ا المعلومات الجغرافية 

 لتةةد ير إ ةةارات السةةيارات المسةةتعملة  البيئةةي -ا التقةةويم التنمةةوي رحمةةد  بةةد المةةنعم  بةةد الحميةةد  ياةةه

 م.2123بقرية كفر مي  الحار ن  جوارها الجغرافي بمحافظة الغربيةا رسالة ماجستيرا 

 -النشاط التدريسي: -عاشراا 

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

o  االجتما (. -التاريخ -الجغرافيا :كلية اآلداب ب بيم الكوم )ةع 
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o التأهيع التربوي(. -التعليم األساسي -التاريخ -الجغرافيا :ية التربية ب بيم الكوم )ةع كل 

o التاريخ(. -الجغرافيا :جامعة السادات )ةع  -كلية التربية 

o .)بر امج الدراسات العليا )دبلوم  ظم المعلومات الجغرافية 

o بر ةةةامج  -لمعلومةةةات الجغرافيةةةةبر ةةةامج التعلةةةيم المفتةةةوح بكليةةةة اآلداب ب ةةةبيم الكةةةوم )بر ةةةامج  ظةةةم ا

 بر امج اللغة العربية(. -المساحة  الخراعط

o .بر امج التأهيع التربوي بكلية التربية ب بيم الكوم 

 :المقررات التي سبق تدريسها 

 :جامعة المنوفية 

 كلية اآلداب بشبين الكوم: 

o " الرابعةةة )ةةةعبة  امةةة(  " لاةةالب الفرقةةة الثالثةةة بقسةةم الجغرافيةةاجغرافيةةة الةةنلب البي يةةةتةةدري  مقةةرر 

ما 2126ما 2123ما 2120ما 2122 ةةةةةوام جامعةةةةةة المنوفيةةةةةةا ر -كليةةةةةة اآلداب –)ةةةةةةعبة الخةةةةةراعط( 

 م.2129ما 2127

o " ةةعبة  امةة(ا  -قسةم الجغرافيةا -)كليةة اآلداب " لاةالب الفرقةة الثالثةةالجغرافيةا الييويةةتدري  مقرر

الثا يةةةةا كليةةةة التربيةةةة )ةةةةعبة جغرافيةةةا(ا .  لاةةةالب لفرقةةةة م2126ما 2123ما 2120ما 2122 ةةةوام ر

 م.2129ما 2127ما 2126ما 2123ما 2120ر وام 

o " دابا ر ةةوام كليةةة اآل -" لاةةالب الفرقةةة الثا يةةة بقسةةم الجغرافيةةاجغرافيةةة الميةةاع الع بةةةتةةدري  مقةةرر

 م.2126ما 2123ما 2120

 :كلية التربية بشبين الكوم 

o " جامعةةة المنوفيةةةا  ةةام    -كليةةة التربيةةة -لثالثةةة)جغرافيا(" لاةةالب الفرقةةة اأخطةةار بي يةةةتةةدري  مقةةرر

 م.2120

o " ا الفرقةةة الثا يةةة)جغرافيا(ا كليةةة التربيةةةا جامعةةة المنوفيةةةا ر ةةوام جغرافيةةة السةةكا تةةدري  مقةةرر"

 م.   2126ما 2123ما 2120

o " ا م2122الفرقةةةة األ لةةة  )جغرافيةةةا( كليةةةة التربيةةةة ر ةةةوام " لاةةةالب جغرافيةةةة أفريقيةةةاتةةةدري  مقةةةرر

   م.2127ا م2120 كلية التربية( ر وام -  الب التأهيع التربوي)الفرقة الثالثة ما2127 ما2120

o ةةعبة دراسةات  -" لاةالب الفرقةة الرابعةة )كليةة التربيةة تعلةيم رساسةيجغرافيةة أوراسةيادري  مقةرر "ت

ي)الفرقةةة  لاةةالب التأهيةةع التربو  م.2127ما 2126ا م2122 ر ةةوام -جامعةةة المنوفيةةة –( اجتما يةةة

 . م2120ا م2122كلية التربية( ر وام   -الثالثة

o " ما 2123كليةةة اآلداب( ر ةةوام  -لاةةالب الفرقةةة األ لةة  )قسةةم اجتمةةا " جغرافيةةة م ةةرتةةدري  مقةةرر

)ةةةةعبة ا  م2122  ةةةامكليةةةة تربيةةةة تعلةةةيم رساسةةةي  (ةةةةعبة  لةةةوم)ما  لاةةةالب الفرقةةةة األ لةةة   2126

ما  الفرقةةةة 2120  ةةةامفرقةةةة الثالثةةةة )ةةةةعبة  فولةةةة( ا  لاةةةالب الم2123 لةةةوم(  ةةةام   -ريا ةةةيات

 .م2127ما 2123ا  ام ()ةعبة التاريخ( )كلية التربية  كلية اآلدابالثالثة

o " ةةةةعبة جغرافيةةةا(ا  ةةةام  –"ا الفرقةةةة الرابعةةةة )كليةةةة التربيةةةة جغرافيةةةة م ةةةر البشةةةريةتةةةدري  مقةةةرر

 م.2127ما 2120

o " م.2129ةعبة الجغرافيا(ا   -  )كلية التربية"ا الفرقة األ لالجغرافيا البشريةتدري  مقرر 

 :كلية التربية بجامعة السادات 

o " ةةةةعبة الدراسةةةات االجتما يةةةةا  –" الفرقةةةة الرابعةةةة وحةةةول النيةةة  جغرافيةةةة أفريقيةةةاتةةةدري  مقةةةرر

 .م2129

o " ةةةعبة دراسةةات اجتما يةةة(ا  -"ا الفرقةةة الثا يةةة )كليةةة التربيةةةجغرافيةةة حةةول النيةة تةةدري  مقةةرر

 .م2129

o م.2129"ا الفرقة الثالثة)ةعبة تاريخ(ا م رجغرافية ي  مقرر "تدر 

o " م.2129"ا الفرقة الرابعة)ةعبة جغرافيا(ا م ر الطبيعيةجغرافية تدري  مقرر 

 )كلية اآلداب: -الدراسات العليا )دبلوم نلب المعلومات الجغرافية 

o " جامعةةةة المنوفيةةةةا ر ةةةوام  "ا دبلةةةوم  ظةةةم المعلومةةةات الجغرافيةةةةا كليةةةة اآلداباالبي ةةةةتةةةدري  مقةةةرر

 م.2126ما 2123ما 2120ما 2122

o " ا دبلةةوم  ظةةم المعلومةةات الجغرافيةةةا كليةةة اآلدابا جامعةةة المنوفيةةةا  ةةام مةةوارد بي يةةةتةةدري  مقةةرر"

 م.2127

 

 كلية اآلداب: -برنامج التعليب المفتوح 

o " رافيةة(ا كليةة اآلداب" لاةالب التعلةيم المفتةوح )ةةعبة  ظةم المعلومةات الجغتيلية  بي ةيتدري  مقرر- 

 م.2123ما 2120ا 2122جامعة المنوفيةا ر وام 

o " لاةالب التعلةيم المفتةوح )ةةعبة المسةاحة  الخةراعط(ا كليةة اآلداب" الجغرافيةا البشةريةتدري  مقةرر- 

 م.2126ما 2123ما 2120جامعة المنوفيةا ر واما 
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o " م المعلومةةات الجغرافيةةة(ا كليةةة " لاةةالب التعلةةيم المفتةةوح )ةةةعبة  ظةةجغرافيةةة السةةكا تةةدري  مقةةرر

 م.2120ما 2122جامعة المنوفيةا ر وام  -اآلداب

o " ا لاةةالب التعلةةيم المفتةةوح )ةةةعبة  ظةةم المعلومةةات الجغرافيةةةشةةبكات البنيةةة التيتيةةةتةةدري  مقةةرر"- 

ما  2126ما 2123ما 2120ما 2122جامعةة المنوفيةةا ر ةوام  -(ا كليةة اآلدابةعبة المساحة  الخةراعط

 م.2127

o " (ا كليةةة اآلدابالمسةةاحة  الخةةراعط"ا  لاةةالب التعلةةيم المفتةةوح )ةةةعبة البيانةةاتقواعةةد تةةدري  مقةةرر- 

 م.2129جامعة المنوفيةا 

o " (ا كليةة اآلدابالمسةاحة  الخةراعط"ا  لاةالب التعلةيم المفتةوح )ةةعبة  المسة  الميةدانيتدري  مقرر- 

 م.2129جامعة المنوفيةا 

o " (ا كليةةةة اللغةةةة العربيةةةة" لاةةةالب التعلةةةيم المفتةةةوح )ةةةةعبة لنيةةة جغرافيةةةة دوو حةةةول اتةةةدري  مقةةةرر

 م.2129ما 2126ا  ام جامعة المنوفية -اآلداب

 

 -الجوائز : -حادي عشر

  م.2122بالمجل  األ ل  للثقافةا  لجنة الجغرافياجاعزة 

  رس للتنميةةة  البيئةةة فةةي الةةو م العربياجامعةةة رسةةيو ا مةةاجةةاعزة رحسةةم بحةةث بةةالمؤتمر الةةد لي الثةةامم

 م.2127

 


