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 شخصيــة : موماتمع- 

 انُٕع االعــــــى 
ربسيخ 

 انًيـالد
 انشلى انمٕيٗ 

انشلى 

 انزأييُٗ 
 انًٕلف يٍ انخذيخ انؾبنخ االعزًبػيخ 

 ركش    يذؽذ عيذ أؽًذ األَصبسٖ
53/55/

5641 

04155532021

270 
 لبئى ثبنؼًم يزضٔط 

 انصٕسح انشخصيخ يذيُخ َصش -شبسع يؾًٕد عبيٗ انجبسٔدٖ يزفشع يٍ كبثٕل يكشو ػجيذ 3 انؼُٕاٌ 

انجشيذ  25262500477 ْبرف عٕال

 اإلنكزشَٔي

Medhat_ansary@yahoo.com انصٕسح ال  

 شخصي 

 ح

 انٕظيفخ
أعزبر ٔسئيظ لغى 

 انؼهٕو االعزًبػيخ

 كهيخ انزشثيخ عبيؼخ ديُٕٓس انغٓخ

 انمغى 
ثمغى انؼهٕو 

 االعزًبػيخ

 انزخصص
 عيٕيٕسفٕنٕعيبطجيؼيخ انغغشافيب ان

 

 01/55/0254 ربسيخ انذسعخ  أعزبر انذسعخ 

 01/55/0254 اعزالو انؼًم  01/55/0254 ربسيخ انزؼييٍ 

 ا:المؤهالت العمميةوالشهادات الحاصل عميه- 
 انزخصص انذليك انزخصص انؼبو انكهيخ / انغبيؼخ  انزمذيش ربسيخّ انًــــؤْـــــم و

 آداة نيغبَظ 5
كهيخ اآلداة عبيؼخ  عيذ  ( 5603)   

 األعكُذسيخ

شؼجخ انخشائظ  انغغشافيب

 ٔانًغبؽخ 

 انًبعغزيش 0
كهيخ اآلداة عبيؼخ  يًزبص  (  5664) 

  األعكُذسيخ

انغغشافيب 

 انطجيؼيخ

 عيٕيٕسفٕنٕعيب

 انذكزٕساح 1
كهيخ اآلداة عبيؼخ  ًشرجخ انششفث (  0225) 

 األعكُذسيخ

 انغغشافيب

 انطجيؼيخ

 عيٕيٕسفٕنٕعيب

 : عناوين الرسائل- 
 عيٕيٕسفٕنٕعيخ يُطمخ عجم لطشاَٗ شًبل غشة انفيٕو  يبعغزيش 

 عيٕيٕسفٕنٕعيخ يُطمخ َٕيجغ دْت ثشًبنٗ غشة خهيظ انؼمجخ دكزٕساِ

 : البيانات الوظيفية- 
 ربسيخ انمشاس  سلى انمشاس اػزجبسا يٍ انٕظيفخ  و

  

 السيرة الذاتية
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5 
 االعزًبػيخ ثمغى انًٕاديذسط يغبػذ 

 كهيخ انزشثيخ ثذييبط(    انغغشافيب انطجيؼيخ)

 و2/55/5664  و2/55/5664

0 

 َمم ثُفظ ٔظيفزّ

ثمغى انؼهٕو االعزًبػيخ يذسط يغبػذ 

(  كهيخ انزشثيخ ثكفش   انغغشافيب انطجيؼيخ)

 انشيخ

 و00/2/5660 76 و00/2/5660

1 

انغغشافيب ثمغى انؼهٕو االعزًبػيخ )يذسط 

(  كهيخ عيٕيٕسفٕنٕعيب)      انطجيؼيخ

 انزشثيخ ثكفش انشيخ

05/0/0225   

2 
أعزبر يغبػذ ثكهيخ انؼهٕو انزطجيميخ 

 ثغهطُخ ػًبٌ 

0223/0220   

3 

انغغشافيب ثمغى انؼهٕو االعزًبػيخ )يذسط 

(  كهيخ عيٕيٕسفٕنٕعيب)      انطجيؼيخ

 اآلداة ثكفش انشيخ

0220/0252   

4 
َمم إنٗ لغى انؼهٕو االعزًبػيخ كهيخ انزشثيخ 

 عبيؼخ ديُٕٓس

5/6/0252    

7 
لغى انؼهٕو االعزًبػيخ كهيخ  أعزبر يغبػذ

 انزشثيخ عبيؼخ ديُٕٓس

00/6/0255   

 
انؼهٕو لبئى ثؼًم سئيظ يغهظ لغى 

 عبيؼخ ديُٕٓساالعزًبػيخ ثكهيخ انزشثيخ 

0/55/0255   

 
ثمغى انؼهٕو االعزًبػيخ كهيخ انزشثيخ  أعزبر 

 عبيؼخ ديُٕٓس

01/55/0254   

 

 :الوظائف االدارية واإلشرافية- 
 ربسيخخ  سلى انمشاس  اػزجبسا يٍ  انٕظيفخ  و

5 
انؼهٕو االعزًبػيخ لبئى ثؼًم سئيظ يغهظ لغى 

 ثكهيخ انزشثيخ عبيؼخ ديُٕٓس

0/55/

0255 

  

0 
انؼهٕو االعزًبػيخ ثكهيخ انزشثيخ سئيظ يغهظ لغى 

 عبيؼخ ديُٕٓس

   نآلٌ 0254

1     

2     

3     

4     

  :النشاط المهنى- 
 ربسيخخ  سلى انمشاس  اػزجبسا يٍ  انٕظيفخ  و

   يشاعغ خبسعٗ يؼزًذ نذٖ يؤعغبد ٔيؼبْذ انزؼهيى انؼبنٗ  5
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 انغٕدح ٔاإلػزًبدانغبيؼٗ يٍ لجم انٓيئخ انمٕييخ نضًبٌ 

 0250-0255   ثبنكهيخ  انغٕدح ٔاإلػزًبدػضٕ نغُخ  0

1 
يُغك لغى انؼهٕو االعزًبػيخ نًؼبييش انجشايظ انكبديًيخ 

 هغٕدح ٔاإلػزًبدن

   

    ػضٕ نغُخ رطٕيش انهٕائؼ ػهٗ يغزٕٖ انغبيؼخ 

 
سئيظ نغُخ رطٕيش يمشساد شؼجخ انغغشافيب ٔفمب نًؼبييش 

 ٔاالػزًبدانغٕدح 

   

     

  :الجوائز- 
 ربسيخخ  سلى انمشاس  اػزجبسا يٍ  انٕظيفخ  و

5 

شٓبدح رمذيش يٍ لغى انغغشافيب ثكهيخ اآلداة عبيؼخ 

األعكُذسيخ ػٍ انًشبسكخ فٗ َذٔح انغغشافيب ٔانزخطيظ 

  5660اإللهيًٗ  

   

 0253/0254   عبئضح انغبيؼخ نهزشغيغ انؼهًٗ  0

1 
شٓبدح رمذيش يٍ ساثطخ شؼجخ  انخشائظ ٔانًغبؽخ 

 ثبنغبيؼبد انًصشيخ 

  0252 

 

شٓبدح شكش ٔ رمذيش يٍ إداسح انزذسيت انزشثٕٖ ثًُطمخ 

انجؾيشح األصْشيخ ػهٗ انغٕٓد انًجزٔنخ فٗ َغبػ دٔسح 

 يبدح انغغشافيب

   

 

سح/ غبدح ػجذانفزبػ شٓبدح رمذيش يٍ عؼبدح األعزبرِ انذكزٕ

انزشثيخ عبيؼخ ديُٕٓس ػٍ ؽفهخ يٕو  كهيخغزٕسٖ ػًيذ 

  انخشيظ نمغى انؼهٕو اإلعزًبػيخ 

  0254 

 

شٓبدح رمذيش يٍ عؼبدح األعزبرِ انذكزٕسح/ غبدح ػجذانفزبػ 

ػًيذ كهيخ انزشثيخ عبيؼخ ديُٕٓس ػٍ ؽفهخ  غزٕسٖ ػًيذ

 يٕو انيزيى انخبصخ ثكهيخ انزشثيخ عبيؼخ ديُٕٓس   

  0257 

   والمحاضرات وورش العمل : المؤتمرات والمقاءات العممية- 
 انزبسيخ ػُٕاٌ انًؤرًش  و

 5660 يؤرًش يبئيخ ؽٕض َٓش انُيم يٍ يُظٕس عغشافٗ ُْٔذعٗ ثبإلعكُذسيخ 5

 0221 يؤرًش كفش انشيخ انؾبضش ٔانًغزمجم يٍ يُظٕس عغشافٗ ٔربسيخٗ ٔالزصبدٖ ٔرًُٕٖ  0

 0222 عبيؼخ األعكُذسيخ اإلَغبٌ ٔانجيئخ إنٗ أيٍ –انُذٔح انغبدعخ نمغى انغغشافيب  1

 0223 َذٔح أعجبة انزصؾش ثغهطُخ ػًبٌ ٔكيفيخ يكبفبؽزٓب ثٕصاسح انجهذيخ ٔانًٕاسد انًبئيخ ثًغمظ  4

 0223 َذٔح يشكهخ رذاخم ييبِ عٓم انجبطُخ يغ ييبِ انجؾش ثغهطُخ ػًبٌ 5

 0224 عبيؼخ األعكُذسيخ أ.د/ يؾًذ خًيظ انضٔكخ  –َذٔح لغى انغغشافيب  6

 0224 َذٔح انضيبٌ ٔانًكبٌ انغغشافٗ نخشيغٗ شؼجخ انزبسيخ ٔانغغشافيب ثكهيخ انزشثيخ ثؼجشٖ  7

 0224 َذٔح انًٕاسد انًبئيخ نغهطُخ ػًبٌ ٔكيفيخ رًُيزٓب  

 0224 َذٔح يششٔػبد انزًُيخ انغبؽهيخ ثغشفخ انصُبػخ ٔانزغبسح  

 0253 انًؤرًش انؼهًٗ األٔل نكهيخ انزشثيخ انًُؼمذ ثكهيخ انزشثيخ ثذيُٕٓس 

 
األسض ثكهيخ االداة عبيؼخ األعكُذسيخ انًؤرًش انذٔنٗ األٔل ػٍ اإلَغبٌ ٔاألسض ثؼُٕاٌ انزؼبيش يغ ؽميمخ 

 فشع ديُٕٓس

 

 0252 َذٔح االرغبْبد انًغزمجهيخ نهزمٕيى انزشثٕٖ ٔعٕدح انزؼهيى ثكهيخ انزشثيخ عبيؼخ ديُٕٓس 
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 0252 َذٔح انزؼهيى االنكزشَٔٗ ٔانزؼهيى انزفبػهٗ  

 0252 َذٔح االسشبد األكبديًٗ 

 0252 َذٔح ييضبق انششف األخاللٗ 

   

   

  :  الدورات التدريبية- 
 إنٗ   -انفزشح يٍ انًشكض  انجشَبيظ  و

 0254 عبيؼخ ديُٕٓس إػذاد يششٔػبد انجؾٕس انزُبفغيخ 5

 
دٔسح رذسيجخ ثؼُٕاٌ انًشاعؼخ انخبسعيخ نكهيبد 

 ٔيؼبْذ انزؼهيى انؼبنٗ 
انٓيئخ انمٕييخ نضًبٌ 

 انغٕدح ٔاإلػزًبد

5/0/0250 

 
انزمٕيى انزارٗ نكهيبد ٔيؼبْذ دٔسح رذسيجخ ثؼُٕاٌ 

 انزؼهيى انؼبنٗ
انٓيئخ انمٕييخ نضًبٌ 

 انغٕدح ٔاإلػزًبد

50/5/0250 

 
دٔسح رذسيجخ ثؼُٕاٌ رٕصيف انجشايظ ٔانًمشساد 

 ٔرمٕيى َٕارظ انزؼهى نكهيبد ٔيؼبْذ انزؼهيى انؼبنٗ
انٓيئخ انمٕييخ نضًبٌ 

 انغٕدح ٔاإلػزًبد

01/5/0250 

 عبيؼخ ديُٕٓس انؼًهيخ انزذسيغيخفٗ يؼبييش انغٕدح  0
0254 

 عبيؼخ ديُٕٓس انزخطيظ اإلعزشاريغٗ 1
0254 

 عبيؼخ ديُٕٓس َظى اإليزؾبَبد ٔرمٕيى انطالة 2
0254 

 عبيؼخ ديُٕٓس اإلرغبْبد انؾذيضخ فٗ انزذسيظ 3
0254 

 0254 عبيؼخ ديُٕٓس رُظيى انًؤرًشاد انؼهًيخ 4

 عبيؼخ كفش انشيخ اعزخذاو انزكُٕنٕعيب فٗ انزذسيظ 7
0227 

 0227 عبيؼخ كفش انشيخ يٓبساد انؼشض انفؼبل 0

 عبيؼخ كفش انشيخ إداسح انٕلذ ٔاإلعزًبػبد 6
0220 

52 
انغٕاَت انًبنيخ ٔانمبََٕيخ فٗ األػًبل 

 عبيؼخ كفش انشيخ انغبيؼيخ

0220 
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 عبيؼخ كفش انشيخ َظى انغبػبد انًؼزًذح 555
0227 

انؼهًيخانُشش انذٔنٗ نهجؾٕس  50  0226 ػيٍ شًظعبيؼخ  
 

  :  األبحاث العممية 
 االشزشان انؼذد ربسيخ انُشش عٓخ انُشش اعى انجؾش

عيٕيٕسفٕنٕعيخ يمغى انًيبِ ثيٍ ٔادٖ لجيهخ انجؾش ثبنغبؽم انغشثٗ 

 نخهيظ انؼمجخ 

يغهخ كهيخ االداة عبيؼخ 

 األعكُذسيخ فشع ديُٕٓس
0221 57  

رطٕس يُؾذساد انؾبفخ انجؾشيخ فيًب ثيٍ دنزب دْت شًبال  ٔسأط انطُطٕس 

عُٕثب ػهٗ انغبؽم انغشثٗ نخهيظ انؼمجخ دساعخ فٗ انغيٕيٕسفٕنٕعيب 

 انزطجيميخ 

انُذٔح انغبدعخ نمغى 

انغغشافيب ثكهيخ اآلداة 

 عبيؼخ األعكُذسيخ 

0222   

 –رأصيش ييبِ عيٕل ؽٕض ٔادٖ طيجخ ثأثٕ صَيًخ فٗ طشيك انغٕيظ 

 انطٕس دساعخ فٗ انغيٕيٕسفٕنٕعيب انزطجيميخ

كهيخ اإلَغبَيبد يغهخ 

االداة عبيؼخ 

 األعكُذسيخ فشع ديُٕٓس

0227   

 عيٕيٕسفٕنٕعيخ كٓف انٕٓرّ ثبنًُطمخ انذاخهيخ ثغهطُخ ػًبٌ 
يغهخ كهيخ انزشثيخ عبيؼخ 

 كفشانشيخ
0224 2  

Geomorphic phenomena of Milis al- jinn Cave at the 

sharqiyah region in Oman and its climate indicators 

يغهخ يشكض انخذيخ 

نإلعزشبساد انجؾضيخ 

عبيؼخ  –ثكهيخ اآلداة 

 انًُٕفيخ

0220   

ؽٕض ٔادٖ ثُٗ كهجبٌ أؽذ انشٔافذ انؼهيب نؾٕض انٕادٖ انكجيش ثٕاليخ 

 ثغهطُخ ػًبٌ دساعخ فٗ انغيٕيٕسفٕنٕعيب انزطجيميخػجشٖ 

يغهخ انجؾٕس انغغشافيخ 

ٔانكبسرٕعشافيخ ثكهيخ 

عبيؼخ  –اآلداة 

 انًُٕفيخ

0220 02  

فيًب ثيٍ ٔادٖ انؼشيش ٔششق ثؾيشح ؽشكخ انكضجبٌ انشيهيخ  ٔرأصيشْب 

 انجشدٔيم 

انًؤرًش انؾبدٖ ػشش 

 -انغُٕٖ كهيخ االداة

 عبيؼخ -لغى انغغشافيب

 األعكُذسيخ

0226   

انُظى  انُظى اإليكٕنٕعيخ يٍ ٔعٓخ انُظش انغغشافيخ يغ أيضهخ يٍ

 انزٗ رأصشد ثبنزذخالد انجششيخ   اإليكٕنٕعيخ

يغهخ اإلَغبَيبد كهيخ 

االداة عبيؼخ 

 األعكُذسيخ فشع ديُٕٓس

0226 15  

ظبْشح األعش انُٓشٖ فيًب ثيٍ ؽٕضٗ ٔادٖ لُٗ انؼطشبٌ ٔٔادٖ انشيبٌ 

 ثبنغبؽم انغشثٗ نخهيظ انؼمجخ 

يغهخ اإلَغبَيبد كهيخ 

االداة عبيؼخ 

 األعكُذسيخ فشع ديُٕٓس

0255   

أخطبس انزغٕيخ انًهؾيخ ػهٗ انًُشبد ثًذيُخ األعكُذسيخ دساعخ فٗ 

 انغيٕيٕسفٕنٕعيب انزطجيميخ

االداة عبيؼخ يغهخ كهيخ 

 ثُٓب
0252 17  

انزغيشاد انجيئيخ فٗ انغضء انششلٗ يٍ ثؾيشح يشيٕط ثئعزخذاو َظى 

 ٔاإلعزشؼبس ػٍ ثؼذ  GISانًؼهٕيبد انغغشافيخ 

يغهخ كهيخ انزشثيخ عبيؼخ 

 كفشانشيخ
0253 52  

انُؾذ فٗ عبَجٗ يغشٖ فشع سشيذ ٔأخطبسِ ثئعزخذاو َظى انًؼهٕيبد 

 انغغشافيخ 

اإلَغبَيبد كهيخ يغهخ 

 االداة عبيؼخ ديُٕٓس
0253 22  



 
 

 

 
 محلًيا وعالمًيا . والتميزلكلية التربية جامعة دمنهور الريادة : رؤية الكلية

 

محليا  لكلية التربية جامعة دمنهور الريادة والتميز: رؤية الكلية محليا  جامعة دمنهور الريادة والتميزلكلية التربية : رؤية الكلية

 كمية التربية –مجمع االبعادية  -دمنهور  –البحيرة 

 العالمية.العمل واالتجاهات  إعداد معمم مبدع يمتمك المعرفة النظرية والخبرة العممية وقادر عمى التنافس والتميز فى ضوء متطمبات سوق* رسالة الكمية
 * إعداد باحث تربوى قادر عمى انتاج المعرفة التربوية لمبحوث العممية عربيا وعالميا .

 .تقديم خدمات مجتمعية فى اطار القيم والعادات التى تخدم المجتمع من خالل التطوير المستمر لمبرامج التعميمية وبرامج التنمية البشرية *

  ٔؽذِ ضًبٌ انغٕدح  

رؾهيم عيٕيٕسفٕنٕعي نزأصيش اإلَغبٌ فٗ ْضجخ انًمطى ثبعزخذاو 

 االعزشؼبس ػٍ ثؼذ َٔظى انًؼهٕيبد انغغشافيخ ٔانًُزعخ 

يغهخ اإلَغبَيبد كهيخ 

 االداة عبيؼخ ديُٕٓس
0254 24  

األخزيبس األَغت نًٕالغ ؽصبد ييبِ األيطبس ثؾٕض ٔادٖ انغشَذل فٗ 

غشثٗ ٔعظ عيُبء ثبعزخذاو انًُزعخ دساعخ فٗ انغيٕيٕسفٕنٕعيب 

 انزطجيميخ 

يغهخ اإلَغبَيبد كهيخ 

 االداة عبيؼخ ديُٕٓس
0254 27  

     

     

     

     

  :  االيفاد 
 انفزشح انًكبٌ ربسيخ االيفبد َٕع االيفبد

    

    

    

 : االجازات واالعارات- 
 انفزشح  سلى انمشاس ٔربسيخخ  انًكبٌ َٕع االعبصح 

 0220-0222  كهيخ انزشثيخ ثؼجشٖ أػيش إنٗ عهطُخ ػًبٌ

    

    

    

    

    

 

 

 ٔهللا ٔني انزٕفيك ,,,

  


