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 السیرة الذاتیة
 

البیانات الشخصیة
 االسم محمد عوض السید السمني   

جامعة دمنھور –اآلداب   الكلیة 
 القسم الجغرافیا 

 الدرجة الوظیفیة مدرس
 النوع ذكر 
١٩٨٠/  ٣/  ١٧  تاریخ المیالد 

البحیرة  –مركز كفر الدوار  –كوم الطرفایة    مكان المیالد 
مصري   الجنسیة

البحیرة  –مركز كفر الدوار  –كوم الطرفایة    العنوان الحالي
متزوج ویعول ثالثة أوالد  الحالة االجتماعیة

elsamny1980@hotmail.com  البرید اإللكتروني 

 الموقع
 تلیفون العمل

 تلیفون المنزل
        01116379695  المحمول

 الفاكس

اللغات
 اللغة مستوي التحدث مستوي الكتابة مستوي القراءة

 اإلنجلیزیة متوسط متوسط متوسط

المؤھالت العلمیة
 اسم الجامعة اسم المؤھل مجال التخصص تاریخ الحصول علیھ

م  ٢٠٠١مایو   اإلسكندریة لیسانس اآلداب الجغرافیا 

م ٢٠٠١عام   اإلسكندریة تمهیدي ماجستیر الجغرافیا 

٢٠٠٦عام   اإلسكندریة درجة الماجستیر الجغرافیا اإلقلیمیة 

. ٢٠١١عام   دمنھور درجة الدكتوراه الجغرافیا المناخیة 
    

الندوات وورش العمل
:ورش العمل 

الورشةاسم  معاییر الجودة  ١ 



٢ 
 

م ٢٠٠٩/  ١١   التاریخ 
 الجھة آداب دمنھور

الملكیة الفكریة  الورشةاسم    ٢ 

م ٣٠/١٢/٢٠٠٩   التاریخ 
 الجھة آداب دمنھور

التعلم االلكتروني  الورشةاسم    ٣ 

م ٦/١/٢٠١٠   التاریخ 
 الجھة آداب دمنھور

 MIS  نظم المعلومات اإلداریة الورشةاسم    ٤ 

م ٢٠١٣/  ٤/  ٣٠   التاریخ 
  الجھة إدارة الجامعة

 IT ورشة عمل في   الورشةاسم    ٥ 

م ٢٠١٣/  ١١/  ١١   التاریخ 

  الجھة بجامعة دمنهور بالفیدیو كونفرانفس

في التصحیح االلیكتروني ببرنامج   remark office 
 

الورشةاسم   ٦ 

  التاریخ  .م  ٢٠١١ینایر 
  الجھة إدارة الجامعة 

الورشةاسم    ٧ 
  التاریخ 
  الجھة 
الورشةاسم    ٨ 
  التاریخ 
  الجھة 
الورشةاسم    ٩ 
  التاریخ 
  الجھة 
الورشةاسم    ١٠ 
  التاریخ 
  الجھة 
الورشةاسم    ١١ 
  التاریخ 
  الجھة 
الورشةاسم    ١٢ 
  التاریخ 



٣ 
 

  الجھة 
الورشةاسم    ١٣ 
  التاریخ 
  الجھة 
الورشةاسم    ١٤ 
  التاریخ 
  الجھة 
الورشةاسم    ١٥ 
  التاریخ 
  الجھة 
الورشةاسم    ١٦ 
  التاریخ 
  الجھة 
الورشةاسم    ١٧ 
  التاریخ 
  الجھة 
الورشةاسم    ١٨ 
  التاریخ 

:الندوات   
التفكیر االستراتیجي  الندوةاسم    ١ 

م ١١/٢٠٠٩   التاریخ 

  الجھة بكلیة التجارة
الندوةاسم  التعلم االلكتروني  ٢ 

م  ٢٠١٤/  ٢/  ١١   التاریخ 
. كلیة اآلداب بدمنھور    الجھة 

الندوةاسم    ٣ 
  التاریخ 
  الجھة 
الندوةاسم    ٤ 
  التاریخ 
  الجھة 

الدورات التدریبیة
مركز تنمیة قدرات أعضاء ھیئة التدریس جامعة اإلسكندریة –مھارات االتصال الفعال   ١ اسم الدورة 

٢٠٠٦/  ٣/ ٦ – ٤من    التاریخ 
مركز تنمیة قدرات أعضاء ھیئة التدریس جامعة اإلسكندریة –مھارات التفكیر   ٢ اسم الدورة 

٢٠٠٦/  ٩/ ١١ – ٩من    التاریخ 
مركز تنمیة قدرات أعضاء ھیئة التدریس جامعة اإلسكندریة –دورة التدریس الفعال   ٣ اسم الدورة 



٤ 
 

.٢٠٠٦/  ٩/ ١٩ – ١٦من    التاریخ 
قدرات أعضاء ھیئة التدریس جامعة اإلسكندریةمركز تنمیة  –مھارات البحث العلمي   ٤ اسم الدورة 

٢٠٠٦/  ١٠/ ١١ – ٨من    التاریخ 
مركز تنمیة قدرات أعضاء ھیئة التدریس بدمنھور   –اإلدارة الجامعیة   ٥ اسم الدورة 

٢٠١٠/  ٧/ ٢٦ – ٢٤من    التاریخ 
التدریس بدمنھورمركز تنمیة قدرات أعضاء ھیئة  –دورة أخالقیات البحث العلمي   ٦ اسم الدورة 

٢٠١٠/  ٨/ ٢ – ٧/ ٣١من    التاریخ 
مركز تنمیة قدرات أعضاء ھیئة التدریس جامعة اإلسكندریة –دورة إعداد مشروع بحثي   اسم الدورة 

 التاریخ
 اسم الدورة

 التاریخ
 

٧ 
. ٢٠١٠/  ١٢/ ٢٣ – ٢١من    

مركز تنمیة قدرات أعضاء ھیئة التدریس جامعة اإلسكندریة –نظم الساعات المعتمدة    ٨ 
٢٠١٠/  ١٢/ ٣٠ – ٢٨من    

مركز تنمیة قدرات أعضاء ھیئة التدریس  –معاییر الجودة في العملیة التعلیمیة 
 اإلسكندریة 

 اسم الدورة
 التاریخ

 اسم الدورة
 التاریخ

 

٩ 

  ٢٠١١/  ١/ ٣ – ١من 
مركز تنمیة قدرات أعضاء ھیئة التدریس اإلسكندریة –دورة مھارات العرض الفعال   

 

١٠ 
٢٠١١/  ١/ ١٠ – ٨.   

 اسم الدورة  TOEFI 15/11/2005 دورة مهارات اللغة اإلنجلیزیة واإلعداد لشهادة التویفل
 التاریخ

 اسم الدورة
 التاریخ

 

١١ 

  دورة إعداد المعلم الجامعي

م ٨/١٢/٢٠٠٤إلى  ٢٠/١١  ١٢ 

 اسم الدورة نظم المعلومات الجغرافیة من األكادیمیة العربیة للعلوم والتكنولوجیا والنقل البحري
 التاریخ

 اسم الدورة
 التاریخ

 

١٣ 

م ٢٠١٠/ ١٩/٢م وحتى  ٣/٤/٢٠٠٩   

 ١٤ remote sensingدورة نظم االستشعار من بعد 

  . م  ٢٠١٠/  ٨/ ٨م وحتى   ٣٠/٥/٢٠١٠من 

Civil 3D 2011دورة  من مركز الند سرفاي لألعمال المساحیة بدمنهور   اسم الدورة 
 التاریخ

 اسم الدورة
 التاریخ

 

١٥ 

م ٢٠١٢/ ١٦/٣م وحتى  ٢٧/١/٢٠١٢من    

 ١٦ MISدورة تدریبة بالجامعة في نظم المعلومات اإلداریة 

٢٠١٢/  ٧/  ٥   

 اسم الدورة أعمال الكنترول بنظم المعلومات اإلداریة
 التاریخ

 اسم الدورة
 التاریخ

 

١٧ 

  . م  ٢٩/١٢/٢٠١٣م حتى  ١٨/١٢/٢٠١٣من 
 الرصد اآللي بنظم المعلومات اإلداریة للدراسات العلیا

 

١٨ 

م ٢٠١٤/ ١/  ٦    

 
 اسم الدورة

 التاریخ
 

١٩ 
 

٢٠ 
 

 


