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                                     سيرة راحيت  
 ــــــــــــ                                                             

 البياناث الشخظيت : –أوالً  ◘

 بهجت عبد السالم محمد أبو العنين االسن :  ■
 م6966/  3/  2 حاريخ الويالد :  ■
 مدينة دسوق. –محافظة كفر الشيخ  –مصر  هحل الويالد :  ■
 مسمم. الذيانت :  ■                مصري. الجنسيت :  ■
 . متزوج الحالت االجخواعيت :  ■
 مصر. –جامعة المنيا  –مدرس بكمية اآلداب  الىظيفت وهحل العول :  ■
جغرافيا  الخخظض الذقيق :  ■           جغرافيا. الخخظض العام :  ■

 اقتصادية.
خما   –حا  النجاارين  –شاارع أحماد ياونس  69 هحل اإلقاهةت اصطةل: :  ■

 مصر. –دسوق    محافظة كفر الشيخ  –المعهد 
شاارع عمار  6 -حا  مكاة  –مديناة المنياا  –مصار  هحل اإلقاهت الحال: :  ■

 . راشد المتفرع من شارع ماقوسة القبم 
 112 – 1627974412محمول )موبايل(  الهاحف الشخظ: :  ■

 112 -  1472566917دسوق )كفر الشيخ(                     
 112 -  1862336626المنيا )محل اإلقامة الحال (                    

 112 -  1862364656:)عموم  كية اآلداب(  هاحف العول  ■
 112 - 1862346655( الكمية )هات  وفاكس عميد                   

 yahoo.com2115drbahgat@بريذ إلكخرون: :   ■

                                          b_aboelenen@yahoo.com   
 

mailto:drbahgat2005@yahoo.com
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 الوؤ هالث العلويت : –ثانيًا  ◘

فارع  –جامعة اإلسكندرية  –من قسم الجغرافيا بكمية اآلداب  درجت الليسانس : – 1
 . جيد جدا  تقدير عام ب 6988عام  –دمنهور 

عاام  –جامعاة المنياا  –مان قسام الجغرافياا بكمياة اآلداب  درجت الواجسخير : – 2
 ، ف  موضوع : النقل والخدمات التعميمية ف  محافظة كفر الشيخ . ممتازبتقدير  – 2116

عاام  –جامعاة المنياا  –مان قسام الجغرافياا بكمياة اآلداب  درجت الذكخىراه : – 3
، فا  موضاوع : النقال الباري فا  شابة جزيارة ساينا  ،  مرتبـ  اشرـرا الىشـ ير بتقد – 2115

 دراسة تطبيقية باستخدام نظم المعمومات الجغرافية .
 الذوراث والخبراث العلويت : –ثالثًا  ◘

بوحاادة نظاام المعمومااات الجغرافيااة (   GIS) أتاام الاادورة التدريبيااة فاا  نظاام المعمومااات الجغرافيااة ■
 . 26/8/2116حتى  6/7/2116من ف  الفترة ،  بعد بجامعة عين شمس واالستشعار عن

 .28/7/2115ف  (  ICDL) حاصل عمى شهادة الرخصة الدولية لقيادة الحاسب اآلل   ■
أتم الدورة التدريبية ف  تكنولوجيا التعميم من مركز تطوير التعميم وخدمة المجتمع بجامعاة المنياا  ■

 . 26/61/2114 حتى 66/61/2114ف  الفترة من 
أتم عدة دورات تدريبية خاصة بتنمية مهارات أعضا  هيئة التدريس ضمن مشروع تنمياة قادرات  ■

 ( . FLDP)  أعضا  هيئة التدريس والقيادات
أتم الدورة التدريبية ف  شبكة المعموماات مان مركاز الحاساب اآللا  بجامعاة المنياا فا  الفتارة مان  ■

 . 8/3/2111حتى  6/3/2111
 عضىيت الونظواث العلويت : –عًا راب ◘

 عضو بالجمعية الجغرافية المصرية . ■
 االهخواهاث الخاطت والهىاياث : –خاهسًا  ◘

 . القرا ات المتنوعة –قيادة الحاسب اآلل  –رسم الخرائط يدويًا وبالكمبيوتر ■
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 : الخبرة اصكاديويت – سادساً  ◘

 اشعنىان جه  اشعمل م
 اشتاريخ

 اشقسم اشىظيف 
 إلى من

 الجغرافيا معيد 25/6/2116 4/2/6995 مصر جامعة المنيا 6
 الجغرافيا مدرس مساعد 24/61/2115 26/6/2116 مصر جامعة المنيا 2
 الجغرافيا مدرس حتى اآلن 25/61/2115 مصر جامعة المنيا 3
 بخذريسها : قوجالوىاد الخ:  – سابعاً  ◘

عدد مرات  اشمـادة م
 اشتدريس

 اشتاريخ
 اشعنىان اشجامع  اشكليـ  اشقسم اشفرق 

 إلى من
 مصر المنيا التربية-اآلداب جغرافيا الرابعة 2118 6999 61 جغرافية النقل 6
 مصر المنيا التربية-اآلداب جغرافيا الثالثة 2117 2111 8 جغرافيا اقتصادية 2
 مصر المنيا والفنادق حةالسيا إرشاد سياح  الثانية 2117 2111 8 جغرافية السياحة 3
 مصر المنيا اآلداب جغرافيا الرابعة 2118 2114 7 جغرافية مصر 4
 مصر المنيا اآلداب جغرافيا الثانية 2118 2117 2 جغرافية أوربا 5
 مصر المنيا التربية اجتماعية مواد الرابعة 2118 2117 2 جغرافية أوراسيا 6
 مصر المنيا التربية جغرافيا الرابعة 2111 6998 2 جغرافيا سياسية 7
 مصر المنيا التربية-اآلداب جغرافيا الثالثة 2116 2111 7 التعدين والصناعة 8
 مصر المنيا التربية-اآلداب جغرافيا الثالثة 2116 2116 5 جغرافية الزراعة 9
 مصر المنيا اآلداب تاريخ األولى 2117 2112 4 جغرافيا عامة 61
 مصر المنيا اآلداب اآلثار الثانية 2118 2117 6 ج. البحر المتوسط 66
 مصر المنيا التربية-اآلداب جغرافيا األولى 2116 2113 3 جغرافيا بشرية 62
 مصر المنيا التربية جغرافيا الثالثة 2116 6999 2 خرائط التوزيعات 63
 مصر المنيا اآلداب جغرافيا الرابعة 2118 2117 6 عن بعد االستشعار 64
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اصشخاص الولوين بالسيرة العلويت  بعض –هنًا ثا ◘

 والشخظيت :

جامعاة  -كمياة اآلداب  -) أستاذ الجغرافياا بقسام الجغرافياا  محمىد محمد سيا أ.د / – 1
 112 – 1616151165المنيا (     هات  محمول : 

@yahoo.comdrmmsaif    : mail-E 

ـــل محمـــد مـــدحت جـــابر .د /أ – 2 ـــد اشجلي كمياااة  -أساااتاذ الجغرافياااا بقسااام الجغرافياااا  ) عب
    112 – 1616746917هات  محمول :     جامعة المنيا(  -اآلداب

mmggaber@yahoo.com    : mail-E 

 -لمساااعد ورئايس قساام الجغرافيااا ) أسااتاذ الجغرافياا ا محمـد نــىر اشــدين اشســبعاى  د. / – 3
 112 – 1622974726جامعة المنيا (    هات  محمول :  -كمية اآلداب 

@yahoo.com85elsabawy  : mail-E 
 

mailto:mmggaber@yahoo.com
mailto:mmggaber@yahoo.com
mailto:mmggaber@yahoo.com
mailto:mmggaber@yahoo.com
mailto:elsabawy58@yahoo.com
mailto:elsabawy58@yahoo.com

