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 بيانات أساسية:
   االسم : ماىر أحمد عبد العال عبد الرحمن

 11010110010200:موبايل
commaherahmed66@hotmail. 

 .جميورية مصر العربية ,محافظة سوىاج ,جيينة  20/02/0971 : اريخ ومحل الميالدت
يتتتة ابداب _ : أستتتتال عمتتتم االجتمتتتاع الثقتتتافي ورئتتتيس مجمتتتس قستتتم عمتتتم االجتمتتتاع, كمالعملللل الحلللال 

 .2106 /6/6جامعة المنوفية من 
 :المؤىالت

  0992م جيد جدا جامعة أسيوط بتقدير عا ,قسم عمم االجتماع –ليسانس آداب  . 
  جامعتتة عتتين شتتمس بتقتتدير  ,كميتتة ابداب ,قستتم عمتتم االجتمتتاع –تمييتتدم ماجستتتير

 .  0993  ,جيد جدا
 جامعتتتتة عتتتتين  –كميتتتة ابداب  ,قستتتتم عمتتتم  االجتمتتتتاع ,ماجستتتتير فتتتتي عمتتتم االجتمتتتتاع

. موضوع الرسالة " بعتض األبعتاد االجتماعيتة لبرنتام   0997بتقدير ممتاز  ,شمس
تحتت إشتراا االستتال  دراسة فتي بنتاا القتوة لتنظتيم صتناعي مصترم ". التخصيصية.

 الدكتور السيد الحسيني أستال عمم االجتماع بجامعة عين شمس.
 جامعة عين شمس  –كمية ابداب  ,قسم عمم االجتماع ,دكتوراه في عمم االجتماع

 ثقافية.وية الموضوع األطروحة " العولمة والي   , 2112بتقدير مرتبة الشرا األولى 
تحت إشراا االستالة الدكتورة شادية قناوم استال  دراسة لموقا المثقا المصرم ".
 عمم االجتماع بجامعة عين شمس.
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 التدرج الوظيف  :
 2111جامعة المنوفية  –كمية ابداب  ,معيد بقسم االجتماع. 
 2111 جامعة المنوفية –كمية ابداب  ,مدرس مساعد بقسم االجتماع. 
  2112كمية ابداب _ جامعة المنوفية من  ,عمم االجتماعمدرس بقسم  
  جامعتتة المنوفيتتة متتن  ,كميتتة ابداب ,بقستتم عمتتم االجتمتتاع ) مشتتارك ( مستتاعد استتتال

2117. 
  مستشار بعمادة البحث العممي بجامعة تبوك, المممكة العربية السعودية في الفترة من

 .2100حتي  2118
 2103 ,لمممكة العربية السعوديةمستشار وكيل جامعة تبوك لمفروع, ا . 
  مستشتتتتار وكيتتتتل جامعتتتتة تبتتتتوك لمدراستتتتات العميتتتتا والبحتتتتث العممتتتتي, المممكتتتتة العربيتتتتة

 إلى حينو. 2104السعودية, في الفترة من بداية 
  2104أستال عمم االجتماع بجامعة المنوفية, ديسمبر. 
  ,2106 يونيورئيس قسم عمم االجتماع بجامعة المنوفية. 

 :والمقبولة للنشر لمنشورة الدراسات ا
 حوليتتة كميتتة ابداب, جامعتتة عتتين دور الجامعللات فلل  الحفللاظ عللل  الثيويللة ال قافيللة,

 2113شمس, ديسمبر  
 المجمتس القتومي المعرفة واالتجاىات والسلوك لدي الشباب تجاه الصحة اإلنجابيلة ,

 ) باالشتراك (  2114لمصحة والسكان, 
 تقريتر ( تحتت الطبتع, , المجمس القومي لممترأة ريالمرأة المعيلة ف  المجتمع المص (

2114 
 المائتتدة المستتتديرة دور البنللاا االجتمللاع  ال قللاف  فلل  تحقيللا التنميللة المسللتدامة ,

 2115لجامعة ناصر األممية, الجماىيرية العربية الميبية, 
 دراستتتة ميدانيتتتة فتتتي قريتتتة مصتتترية,  العولملللة وتشلللييل رؤي العلللالم للللدي القلللرويين .

 2115ر الخامس لتنمية الريا المصرم, جامعة المنوفية, المؤتم
 دراستتة حالتتتة لبتتتائعي  األبعللاد االجتماعيلللة واالقتصلللادية لتجلللارة األع لللاا البشلللرية .

بتتتتاألىرام, ينتتتتاير  واالستتتتتراتيجيةالكمتتتتي, أحتتتتوال مصتتتترية, مركتتتتز الدراستتتتات السياستتتتية 
2116 
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 انيتتتة فتتتي منطقتتتتين , دراستتتة ميدمشللليالت الملللرأة المصلللرية فللل  المنلللا ا العشلللوائية
 2116عشوائيتين, مركز دراسات الشرق األوسط, جامعة عين شمس, سبتمبر  

 دارستتتة لعينتتتة متتتن مثقفتتتي المعارضتتتة, اإلصلللالح السياسللل  فللل  المجتملللع المصلللري ,
المجمتتتة  السياستتتية والدوليتتتة, كميتتتة العمتتتوم السياستتتية, الجامعتتتة المستنصتتترية, العتتتراق, 

 2116صيا,  
 المتتؤتمر التتدولي األول لنقابتتة يل  قافللة تعللا   المتللدراتالبنللاا االجتمللاع  وتشللي ,

 2118االختصاصيين االجتماعيين والنفسيين, طرابمس, ليبيا, 
 مجمتتة كميتتة ابداب, جامعتتة دور الجامعللة فلل  تحقيللا التنميللة البشللرية المسللتدامة ,

 .2101المنوفية, 
 مجمتتة النتتوع  . دراستتة ميدانيتتة مقارنتة,مؤشلرات تيملليش المللرأة فلل  المجتمللع المصللري

 .2100االجتماعي, مركز النوع االجتماعي, جامعة عدن, العدد الخامس, أكتوبر 
 دور المأسسللة فلل  تحقيللا األمللن االجتمللاع  واالقتصللادي للمللرأة المعيلللة الفقيللرة. 

دراسة مسحية, المجمة األردنية لمعموم االجتماعية, الجامعة األردنية, )قتدم لمنشتر فتي 
 . 2102( ونشر في  2100

 دراستة ميدانيتة مقارنتة, المجمتة العربيتتة اإلقصلاا التعليمل  وفقلر القلدرة لللدا النسلاا ,
, 9عتتدد رقتتم لعمتتم االجتمتتاع, مركتتز البحتتوث والدراستتات االجتماعيتتة, جامعتتة القتتاىرة, 

2102. 
  دراسلة استشلرافية باسلتتدام 0101تحديات مجتمع المعرفة ف  مصر حتل  علام .

 .2103_ جامعة حموان,  مجمة كمية ابدابأسلوب دلفاي، 
 مجمتتة العمتتوم االجتماعيتتة, األسللرة وتشلليل العقللل النسللوي فلل  المجتمللع المصللري  ,

 .2103, 4العدد  , 40, المجمد جامعة الكويت, 
 مجمة كمية ابداب ال ابت والمتحول ف  العالقة مع الغرب ف   وا تنظير العولمة ,

 .2103رابع والعموم اإلنسانية, جامعة قناة السويس, العدد ال
  مالمح اليثِويََّة  لدا أبناا المصريين الموللودين بمجتمعلات بربيلة. دراسلة ميدانيلة

دراستة مقبولتتة لمنشتر. المجمتة العربيتة لعمتم االجتمتاع, مركتتز  بمدينلة فينلا النمسلاوية.
 .2104البحوث والدراسات االجتماعية, جامعة القاىرة. مايو 
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   المجتمللع السللعودي. دراسللة فلل  التصللائص العالقللات االفترا للية بللين الشللباب فلل
, المممكتتتتة العربيتتتتة مجمتتتتة العمتتتتوم اإلنستتتانية واالجتماعيتتتتة جامعتتتتة اإلمتتتتام, والمحللللددات

 .2104السعودية. مارس 
 مجمتتة أضتتافات, الجمعيتتة العربيتتة المحللددات المجتمعيللة للنفللاذ لمجتمللع المعلومللات ,

 .2103لعمم االجتماع, بيروت, شتاا 
  الشللراية بللين الجامعللة والمجتمللع. البحللث العلملل  انموذجللابرنللامم مقتللرح لتفعيللل .

 .2105بحث مقبول لمنشر, مجمة كمية التربية_ جامعة أسيوط, 
   المللللرأة والمجتمللللع الللللذيوري. اإل للللار التفسلللليري إلشللللياليات العقللللل النسللللوي فلللل

 , ورقتتة عمتتل مقدمتتة لممتتؤتمر التتدولي الستتنوم لكميتتة ابداب "المتترأةالمجتمعللات العربيللة
 , جامعة عين شمس.2107أبريل  4-3ة المستقبل" في الفترة من وصناع

 :المؤلفات
المؤلفاتالمتخصصة: .أ

  2113محاضرات في عمم االجتماع الحضرم والريفي. 
  2114محاضرات في العمل مع الجماعات . 
  2114تصميم وتنفيل البحث العممي االجتماعي . 
 2115 ,محاضرات في عمم االجتماع الثقافي . 
 2116 ,لبحث في عمم االجتماع " التصميم والتنفيل "مناى  ا . 
 2117 . مدخل تأسيسيعمم اجتماع األدب . 
  ,دليتتتل تصتتتميم وتنفيتتتل البحتتتث العممتتتي فتتتي العمتتتوم اإلنستتتانية, عمتتتادة البحتتتث العممتتتي

 (.2101جامعة تبوك )
  ,)2108دليل الباحث الستخدام اإلحصاا في البحوث االجتماعية )باالشتراك. 

 ات العامة:ب. المؤلف
  2116,القاىرة ,لمثقافة ىالمجمس األعم ,المثقفون وقضايا  العولمة واليوية الثقافية. 
  التراث الحضارم في منطقة تبوك, المجمد الخامس من الموسوعة العممية لمنطقة

 .2104تبوك. 
  2104البطالة في منطقة تبوك. )باالشتراك( , جامعة تبوك. 
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 عقل النسوم في مواجية المجتمع اللكورم. الييئة المرأة والمجتمع في مصر. ال
 (.2107المصرية العامة لمكتاب )

 الثابت والمتغير في العالقة مع ابخر. قضايا جدلية في التراث والحداثة 
 .2109أطمس لمطباعة والنشر, القاىرة,  .واالستشراق

 :العمل األياديم  داتل الجامعة
 )أ( ف  مجال التدريس  

 جتماع _ قسم عمم االجتماع _ كمية ابداب جامعة المنوفية.أستال عمم اال 
  المممكتة العربيتة الستعودية جامعتة تبتوك ,يتة التربيتة وابدابكم)معتار(  مشاركأستال ,

 . 2106مايو حتي  2118من 
 متتن عتتام  , كميتتة ابداب_ جامعتتة المنوفيتتةقتتام بميتتام التتتدريس فتتي قستتم عمتتم االجتمتتاع

  .2118عام حتي  2112
  2113) منتدب ( كمية التربيتة _ جامعتة المنوفيتة العتام الدراستي األعتوام متن مدرس 

   2116إلي 
 جامعتتتة المنوفيتتتة ) فتتترع الستتتادات ( العتتتام الدراستتتي  ,متتتدرس ) منتتتتدب ( كميتتتة التربيتتتة

 . 2116/2117والعام الدراسي  , 2114/  2113
 2115 – 2114العام الدراسي  ,جامعة المنوفية ,مدرس ) منتدب ( كمية اليندسة 

 )ج ( المواد الت  قام بتدريسيا : 
  تصميم وتنفيل البحوث االجتماعية 
  النظرية االجتماعية 
  مدخل إلي عمم االجتماع 
  العمل مع الجماعات 
  عمم االجتماع الثقافي 
 مناى  البحث في عمم االجتماع 
 .عمم اجتماع األدب 
 نساني.اإلتصال الميارات ا 
 ممي ميارات التفكير والبحث الع 
 .استخدام اإلحصاا في البحوث االجتماعية 
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  :األترا)د( ع وية اللجان واألنش ة 
رئيس وحدة الجودة بقسم عمم االجتماع, كميتة ابداب _ جامعتة المنوفيتة متن  -

 حتي تاريخو. 2106
 2101عضتتو مجمتتس عمتتادة البحتتث العممتتي, جامعتتة تبتتوك, فتتي الفتتترة متتن  -

 .2104إلى 
دمتة المجتمتع, وكالتة الجامعتة لمدراستات العميتا عضو لجنة البحث العممتي وخ -

 .2104والبحث العممي, المممكة العربية السعودية, 
عضتتتو لجنتتتة إعتتتداد كتتتتاب مستتتيرة الجامعتتتة, جامعتتتة تبتتتوك, المممكتتتة العربيتتتة  -

 .2103السعودية, 
العتتتتام  ,قستتتتم عمتتتتم االجتمتتتتاع, كميتتتتة ابداب, جامعتتتتة المنوفيتتتتةأمتتتتين مجمتتتتس  -

 . 2117/ 2116 ,2114/2115الجامعي 
 2115العام الجامعي  ,, كمية ابداب, جامعة المنوفيةعضو لجنة المكتبات -

 /2116. 
 .2116, كمية ابداب, جامعة المنوفية,  عضو لجنة االعتماد والجودة -
 . 2113العام الجامعي  ,, كمية ابداب, جامعة المنوفيةرائد أسرة الدرة -

 
 ) ىل ( اإلشراف عل  الدراسات العلمية :

 
 السنة  عنوان الدراسة رجةالد

 2101 األصول االجتماعية واالقتصادية لنشاط المجتمع المدني  الماجستير 
 2118 دور الجمعيات األىمية في التمكين االقتصادم لممرأة  الماجستير 
 2115 مالمح وعي المثقفين بقضية اإلصالح السياسي في المجتمع المصرم  الماجستير 
 2106 المجتمعية لمتحرش الجنسي. دراسة ميدانية لعينة من طالب الجامعة االبعاد الماجستير
 2107 دراسة تقييمية . سياسات التمكين االقتصادم لممرأة في مصر الماجستير
فتتتي حضتتتر دراستتتة ميدانيتتتة " فتتتي المجتمتتتع المصتتترم ثقافتتتة الفقتتترل األبعتتتاد المجتمعيتتتة الماجستير

 محافظة البحيرة"
2107 
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 : )ف  مصر( ديم  تارج الجامعةالعمل األيا
 :باحث ميدان  ف  عدد من األبحاث بالمريز القوم  للبحوث االجتماعية والجنائية 
 0996بحث اإلنفاق االجتماعي لألسرة المصرية  -0
 0997األوضاع االجتماعية واالقتصادية لسكان المناطق العشوائية  -2
جتتتة مشتتتكمة تعتتتاطي وادمتتتان برنتتتام  تعزيتتتز قتتتدرة المؤسستتتات األىميتتتة واألستتتر فتتتي موا -3

 .2113 ,المخدرات
 : باحث ) تبير ( لدي عدد من الجيات عل  النحو التالية 
مدينتتتة الممتتتك عبتتتد او لمعمتتتوم والتكنولوجيتتتا _ المممكتتتة العربيتتتة الستتتعودية متتتن  -

 إلى ابن. 2118
حيتث شتارك فتي اإلشتراا عمتي  مشتروع "  ,المجمس القومي لمصحة اإلنجابية -

الشتتباب نحتتو ختتدمات الصتتحة اإلنجابيتتة ومتتدم استتتفادتيم منيتتا " بحتتث اتجاىتتات 
 2114والمنفل من قبل المجمس القومي لمسكان _ وزارة الصحة 

حيث قام بكتابة التقرير النيائي لمشروع المترأة المعيمتة  ,المجمس القومي لممرأة -
 2114 ,المجمس القومي لممرأة  القاىرة ,في المجتمع المصرم

 .2118 ,تونس ,التابع لالتحاد األوروبي ,شرق األوسطمعيد بحوث ال -
 .2118,الوكالة اليابانية لمتنمية ) الشرق األوسط ( -
 :  تم انتدابو لعدد من اليليات والمعاىد للتدريس بيا عل  النحو التال 

 ,جامعتتة األزىتتر ) فتترع شتتبين الكتتوم ( ,متتدرس ) منتتتدب ( كميتتة المغتتة العربيتتة -
 .2117/ 2116العام الجامعي 

مدرس ) منتدب ( بالمعيد العالي لمخدمة االجتماعيتة بالقتاىرة لمعتام الدراستي  -
2112-2113 
 " مشارية بورقة عمل أو بحث"المؤتمرات والندوات 

 4-3لمؤتمر الدولي السنوم لكمية ابداب "المرأة وصناعة المستقبل" في الفترة من ا 
مجتمع اللكورم. اإلطار التفسيرم المرأة وال, مشاركة بورقة عمل بعنوان" 2107أبريل 

 جامعة عين شمس. "إلشكاليات العقل النسوم في المجتمعات العربية
  الندوة السابعة المصاحبة لالجتماع العشرين لمجنة رؤساا ومديرم الجامعات

 واقع تمويلومؤسسات التعميم العالي في دول مجمس التعاون )مشارك بورقة بعنوان: 
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مؤسسات التعميم العالي والبحث العممي لدراسة حالة . لبحث العممياألبحاث وتفعيل حركة ا
 .2104, الكويت بالمممكة العربية السعودية

 مشارك , 2103 ,المؤتمر الدولي الثالث لتطوير التعميم العالي, جامعة المنصورة
معوقات مجتمع المعرفة المرتبطة بالتعميم والبحث العممي في مصر. في ضوا  بورقة بعنوان"

 .تحديات العولمة
 المممكة العربية  ,مؤتمر الشباب والقيم في عالم متغير, جامعة الممك عبد العزيز

 مشارك بورقة بعنوان" الشباب ومجتمع المعمومات". .2102السعودية, 
 جامعتتتتتتة الفتتتتتتاتح ,الواقتتتتتتع والتحتتتتتتديات, كميتتتتتتة ابداب ,متتتتتتؤتمر التنميتتتتتتة فتتتتتتي أفريقيتتتتتتا,  

 2118 ,الجماىيرية العربية الميبية
 ,2117 ,المنوفية جامعة مؤتمر العولمة والمواطنة, كمية ابداب 
 2115 ,جامعتتة المنوفيتتة ,كميتتة اليندستتة ,المتتؤتمر الختتامس لتنميتتة الريتتا المصتترم, 

 حيث شارك بورقة بحثية بعنوان "  العولمة وتشكيل رؤم العالم لدم القرويين ".
  المائدة المستديرة لجامعة ناصر األممية " البناا االجتماعي الثقافي ودوره فتي التنميتة

حيتتث شتتارك بورقتتة بحثيتتة بعنتتوان " دور البنتتاا االجتمتتاعي الثقتتافي فتتي  ,2115 ,المستتتدامة "
 تحقيق التنمية المستدامة ".

 2118 ,طرابمس ,المؤتمر األول لنقابة االختصاصيين االجتماعيين والنفسيين . 
 :  شارك فيياالت   الدورات التدريبية

  ,2106برنام  فيدكس لمشباب, جامعة تبوك , المممكة العربية السعودية. 
  برنتتتتام  ميتتتتارات االتصتتتتال والتواصتتتتل, مركتتتتز تنميتتتتة قتتتتدرات أعضتتتتاا ىيئتتتتة

 .2103 ,التدريس, جامعة المنوفية
 ة التتدريس, برنام  نظم االمتحانات والتقويم, مركز تنمية قدرات أعضتاا ىيئت

 .2103 ,جامعة المنوفية
  ,برنام  أخالقيات البحث العممي, مركز تنمية قدرات أعضتاا ىيئتة التتدريس

 .2103 ,جامعة المنوفية
  ,2102ورشة عمل آليات تنفيل مشروع التقويم التطويرم بجامعة تبوك. 
  ,دورة فتتي تطتتوير القتتدرات البحثيتتة, مدينتتة الممتتك عبتتد العزيتتز لمعمتتوم والتقنيتتة

 .2102السعودية, 
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  دورة فتتي إعتتداد المحكتتم "مستتار البحتتث العممتتي", مؤسستتة الممتتك عبتتد العزيتتز
 .2100ورجال, السعودية, 

  ورشة عمل بعنوان" كتابة حصيمة التعميم لمبرام  والمساقات وعالقتيا بتعزيز
 .2100جودة التعميم, جامعة تبوك, المممكة العربية السعودية, 

 مركتتتتتز تنميتتتتتة قتتتتتدرات أعضتتتتتاا ىيئتتتتتة , التتتتتتدريس دورة استتتتتتخدام التقنيتتتتتة فتتتتتي
 .2116  ,التدريس, جامعة المنوفية

 2116 , أكاديمية البحث العممي, دورة تصميم البحوث العممية. 
  دورة تدريبية عمي البرنام  اإلحصائيspss  , 2115. 
 مركتتتز تنميتتتة قتتتدرات أعضتتتاا ىيئتتتة التتتتدريس, جامعتتتة , دورة التتتتدريس الفعتتتال

 .2115  ,المنوفية
 مركتتز تنميتتة قتتدرات أعضتتاا ىيئتتة التتتدريس, جامعتتة , دورة ميتتارات االتصتتال

 .2115  ,المنوفية
 2110 كمية التربية, جامعة المنوفية, ,دورة إعداد المعمم الجامعي. 

 الدورات الت  قام بالتدريب فييا
  المجمتس القتومي لممترأةمشتكالت األبنتاادور األسرة في التعامل مع تعزيز , ,

2113. 
 المجمتتتتتس القتتتتتومي لممتتتتترأة,المتتتتترأة عمتتتتتى العمتتتتتل االجتمتتتتتاعي العتتتتتام تتتتتتدريب ,  

2114. 
 صتتندوق تفعيتتل دور مؤسستتات المجتمتتع المتتدني فتتي مواجيتتة مشتتكمة تعتتاطي المختتدرات ,

 .2114 مكافحة المخدرات, رئاسة مجمس الوزراا,
 مركتتتز أفكتتتار لمتتتتدريب والتطتتتوير, تصتتتميم مخططتتتات المشتتتروعات البحثيتتتة ,

 .2116 القاىرة,
 يم الخطتتتتتة االستتتتتتراتيجية لمؤسستتتتتات البحتتتتتث العممتتتتتي, وكالتتتتتة الجامعتتتتتة تصتتتتم

لمدراستتات العميتتا والبحتتث العممتتي, جامعتتة تبتتوك, المممكتتة العربيتتة الستتعودية, 
2104. 

  تصتتميم الخطتتة االستتتراتيجية لكميتتات الفتتروع, وكالتتة الجامعتتة لمدراستتات العميتتا
 .2105والبحث العممي, جامعة تبوك, المممكة العربية السعودية, 
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  خطتتتتة بحثيتتتتة لمحصتتتتول عمتتتتى تمويتتتتل بحثتتتتي, وكالتتتتة دورة تدريبيتتتتة لتصتتتتميم
الجامعتتة لمدراستتات العمميتتة والبحتتث العممتتي, جامعتتة تبتتوك, المممكتتة العربيتتة 

 .2106السعودية, 
  :ورش العمل الت  شارك فييا

 المجمتتتس القتتتومي لألمومتتتة والطفولتتتة, األستتترة والطفتتتل فتتتي عتتتالم متغيتتتر ,  
2114 

 2115  , وزارة الشباب والرياضة,تمع في عصر العولمةالشباب والمج. 
 الييئتتتة العامتتتتة لقصتتتتور اليجتتترة  يتتتتر الشتتتترعية .األستتتباب وآليتتتتات المواجيتتتتة ,

 .2115 الثقافة,
 2117  , الييئة العامة لقصور الثقافة,شباب الجامعة واالنتماا. 
 2118 , الييئة العامة لقصور الثقافة, العولمة وآثارىا عمى المواطنة. 

 الرسائل العلمية الت  شارك ف  مناقشتيا:
)رستتتتالة  المثقتتتتا والدولتتتتة. دراستتتتة فتتتتي الخصتتتتائص البنائيتتتتة لميويتتتتة السياستتتتية -0

, كميتتتتتة ابداب _جامعتتتتتة حامتتتتتد عمتتتتتار ماجستتتتتتير( اعتتتتتداد الطالبتتتتتة/ عبيتتتتتر 
 (.2104المنوفية, جميورية مصر العربية )اكتوبر 

( اعتداد الطالبتة وضتحاا وعي المرأة العمانية بقانون العمتل )رستالة ماجستتير -2
بنتتت شتتامس بتتن ستتعيد الكيوميتتة, كميتتة ابداب والعمتتوم االجتماعيتتة _ جامعتتة 

 (.2105السمطان قابوس, سمطنة عمان )يناير 
تتتأثير العولمتتتة عمتتتى دور المثقتتتا فتتتي المجتمتتتع المصتتترم )رستتتالة ماجستتتتير(  -3

اعتتتتتداد الطالبتتتتتتة/ ستتتتتتامية عبتتتتتتد المنصتتتتتا, كميتتتتتتة ابداب_ جامعتتتتتتة المنوفيتتتتتتة 
 (2105طس )أ س

دور األداا الوظيفي لمعاممين في الشرطة لتحقيق التنمية المستدامة بسمطنة ع مان.  -4
إعداد الطالبة/ شيخة عبد او عبيد الكاممي, معيد البحوث )رسالة ماجستير(  

 (.2107والدراسات العربية )مايو 
نة عمى دور األنساق التعميمية في تشكيل القيم االجتماعية. دراسة ميدانية مقار  -5

) رسالة دكتوراه( إعداد  طالب المدارس الثانوية )العامة واألزىرية بمدينة أسيوط(
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الطالبة/ ندا مصطفي محمد ابو زيد, قسم عمم االجتماع, كمية ابداب _ جامعة 
 .2107اسيوط, سبتمبر 

نوعية الحياة وعالقتيا بثقافة استيالك الدواا, اعداد الطالب/ فتحي حسن الجمل,  -6
 .2107م االجتماع, كمية ابداب_ جامعة سوىاج, نوفمبر قسم عم

دور مؤسسات المجتمع المدني في دعم المشاركة المجتمعية لتنمية   -7
المجتمعات المحمية بسمطنة ع مان. دراسة ميدانية في محافظة مسقط )رسالة 
دكتوراه( اعداد الطالب / يحي بن احمد الكمالي, قسم عمم االجتماع, كمية 

 .2107جامعة عين شمس. نوفمبر ابداب _ 
, )رسالة ماجستير( اعداد مؤشرات نوعية الحياة والمواطنة في الريا المصرم -8

الطالب/ ٍإسالم مشحوت, قسم عمم االجتماع, كمية ابداب _ جامعة المنوفية, 
 .2107ديسمبر 

اليجرة الداخمية وتغير النسق االقتصادم. دراسة انثروبولوجية لبعض مياجرم مدينة  -9
قسم  عبد الكريم بن احمد بن عمي المشيخي,طاقة" سمطنة عمان", اعداد الطالب/ 

 .2108عمم االجتماع, كمية ابداب _ جامعة المنوفية, ديسمبر 
 :متتصصةتبرات 
 "  خبرة في العمل عمى البرنام  االحصائيspss. 
 . خبر في العمل عمي برام  الحاسب ابلي المختمفة 
 والمشروعات التطويرية ت التشغيميةخبرة في إعداد المشروعا. 
 .خبرة في تقييم األثر لممشروعات 

 :تدمة المجتمع
محاضتتترة بعنتتتوان "المتتترأة والعمتتتل التنمتتتوم", وزارة الشتتتباب والرياضتتتة, شتتتبين الكتتتوم_  -

 .2107محافظة المنوفية, 
محاضرة بعنوان "الشباب والمشتروعات الصتغيرة", جمعيتة الشتبان المستممين بالتعتاون  -
 .2107حي  رب, شبين الكوم, محافظة المنوفية,  مع
محاضتترة بعنتتوان " الثابتتت والمتحتتول فتتي العالقتتة متتع الغتترب" النتتادم األدبتتي بمدينتتة  -

 .2104تبوك, 
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جمعيتتتة الممتتتك عبتتتدالعزيز محاضتتترة بعنتتتوان" تفعيتتتل العمتتتل التطتتتوعي بتتتين الشتتتباب "  -
 .2101 ,الخيرية

 , الييئتتة العامتتة لقصتتورلشتترعية والشتتبابنتتوان اليجتترة  يتتر اممتقتتي الشتتباب تحتتت ع -
 .2118الثقافة, القاىرة, صيا 

 2117شتاا  ,الييئة العامة لقصور الثقافة, محافظة مرسي مطروح ,ممتقي الشباب -
محاضتترة باتحتتاد مراكتتز شتتباب محافظتتة الجيتتزة بعنتتوان " ستتبل تفعيتتل أدوار المتترأة فتتي -

 2113مراكز الشباب " 
المختاطر وستبل  ,األزىرم ) شبين الكوم ( بعنوان " المختدرات محاضرة بإدارة التعميم -

 . 2115الوقاية " 
محاضتتترة بمتتتتديرة الصتتتتحية ) إدارة التتتتتأمين الصتتتتحي بشتتتتبين الكتتتتوم ( بعنتتتتوان " ستتتتبل  -

 2116تطوير الرعاية االجتماعية في مجال رعاية المرضي " . أكتوبر 
الكتوم ( بعنتوان " المحتددات  محاضرة بمتديرة الصتحة ) إدارة التتأمين الصتحي بشتبين -

االجتماعيتتتة المستتتئولة عتتتن تشتتتكيل ستتتمبية األم الحامتتتل فتتتي الريتتتا المصتتترم " أكتتتتوبر 
2116 

العديتتتتد متتتتن البتتتترام  التمفزيونيتتتتة محتتتتاورا ومناقشتتتتا لمعديتتتتد متتتتن القضتتتتايا والمشتتتتكالت  -
فتتي عتتدد متن القنتتوات المصتترية األرضتية والفضتتائية, فضتتال عتن عتتدد متتن  االجتماعيتة 

 ات الدولية.القنو 
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 0112) فل  الفتلرة ملن  بجامعلة تبلوك: والبح يلة األعمال االستشلارية
 (6010حت  

 أوال : األعمال التأسيسية:
المشاركة في تأسيس عمادة الدراسات العميا. حيتث شتارك فتي وضتع المتوائح المنظمتة  -

 (2119لعمل العمادة وتصميم النمالج الخاصة بيا. )
 (2101وتصميم النمالج الخاصة بيا.) ,بحث العمميالمشاركة في تأسيس عمادة ال -
اإلشتتتتراا عمتتتتى تأستتتتيس قاعتتتتدة بيانتتتتات المحكمتتتتين المعتمتتتتدين لتتتتد  عمتتتتادة البحتتتتث  -

 (2101العممي.)
حيتتث أعتتد المتتادة العمميتتة الخاصتتة  المشتتاركة فتتي المعتترض التعريفتتي األول لمجامعتتة, -

 (.2101بمشاركة العمادة في المعرض)
 (.2101ية بجامعة تبوك)إعداد مشروع الكراسي العمم -
 (.2101إعداد مشروع كرسي األمير فيد بن سمطان لقضايا الشباب وتنميتيم) -
 (.2101المشاركة في إعداد الالئحة المنظمة لمكراسي العممية في جامعة تبوك) -
 (.2101المشاركة في إعداد الالئحة الداخمية المنظمة لعمادة البحث العممي) -
 (.2101مة عممية لجامعة تبوك )المشاركة في مشروع إصدار مج -
 .2106المشاركة في أعمال مؤتمر تيدكس جامعة تبوك  -

  انيا: التت ي  االستراتيج :
 .2103 ,المشاركة في إعداد الخطة االستراتيجية لوكالة جامعة تبوك لمفروع -
 .2101المشاركة في إعداد الخطة االستراتيجية لعمادة البحث العممي,  -
لمكميتتة الجامعيتتة بمحافظتتة ضتتباا,  عتتداد الخطتتة االستتتراتيجيةالمشتتاركة فتتي مشتتروع إ -

2102. 
المشتتتتتتاركة فتتتتتتي مشتتتتتتروع إعتتتتتتداد الخطتتتتتتة االستتتتتتتراتيجية لمكميتتتتتتة الجامعيتتتتتتة بمحافظتتتتتتة   -

 (.2102)حقل
المشتتتاركة فتتتي مشتتتروع إعتتتداد الخطتتتة االستتتتراتيجية لمكميتتتة الجامعيتتتة بمحافظتتتة أممتتت ,  -

2102. 
يجية لمكميتتة الجامعيتتة بمحافظتتة الوجتتو, المشتتاركة فتتي مشتتروع إعتتداد الخطتتة االستتترات -

2102. 
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المشتتتاركة فتتتتي مشتتتتروع إعتتتتداد الخطتتتتة االستتتتتراتيجية لفتتتترع الجامعتتتتة بمحافظتتتتة تيمتتتتاا,  -
2102. 

 : والت ويرية والتشغيلية : المشروعات البح ية  ال ا
 المشروعات البح ية العلمية المتتصصة: . أ
خطيطيتتة )باحتتث مشتتارك( بحتتث المنتتاطق العشتتوائية بمدينتتة تبتتوك. دراستتة اجتماعيتتة ت -

 .2104اكتوبر 
 .2104بحث ىروب الفتيات من المنازل" )باحث مشارك( مايو  -
 .2103, , )باحث مشارك(المشاركة في مشروع " البطالة في منطقة تبوك" -
 .2102بحث الجامعة وتنمية المحمي. دراسة ميدانية بمنطقة تبوك )باحث مشارك(  -
دمتتان المختتدرات )باحتتث  برنتتام  اجتمتتاعي معرفتتي لتوعيتتة الشتتباب - بأضتترار تعتتاطي وان

 .2102رئيس ( 
الجامعة ودورىا في تحقيق التنمية البشرية المستدامة. دراسة ميدانيتة )باحتث رئتيس(,  -

2100. 
 المشروعات الت ويرية: . ب
مشتتتتروع إعتتتتداد دليتتتتل الحريتتتتات األكاديميتتتتة بجامعتتتتة تبتتتتوك, )باحتتتتث رئتتتتيس( ديستتتتمبر  -

2104. 
ي لوكالتتة الجامعتتة لمدراستتات العميتتا والبحتتث العممتتي, مشتتروع تطتتوير الموقتتع اإللكترونتت -

 . 2104يوليو  , , )باحث مشارك( جامعة تبوك
مشتتتتتتروع تحديتتتتتتد االحتياجتتتتتتات المستتتتتتتقبمية لمتوستتتتتتع فتتتتتتي الكميتتتتتتات الجامعيتتتتتتة لمبنتتتتتتين  -

 .2103, , )باحث مشارك(بالمحافظات التابعة لجامعة تبوك
عيتتة بالمحافظتتات, جامعتتة تبتتوك, مشتتروع امكانيتتة افتتتتاح فتتروع لمبنتتين بالكميتتات الجام -

 .2103, , )باحث مشارك(المممكة العربية السعودية
المشتتتاركة فتتتي بحتتتث تطتتتتويرم بعنتتتوان " أوضتتتاع الطتتتتالب الستتتعوديين الدارستتتين فتتتتي  -

 .2119(  مشاركاألردن. دراسة ميدانية". ) باحث 
 , )باحتث مشتارك(,المشاركة في بحث أوضاع المعيتدات والمحاضترات بجامعتة تبتوك -

2119 . 
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 المشروعات التشغيلية: . ت
, ألعضاا ىيئة التدريس والطالب بالكميتات الجامعيتة بالمحافظتات التشغيميالمشروع  -

 (.2102))باحث مشارك(, 
عضتتتتاا ىيئتتتتة التتتتتدريس والطتتتتالب بالكميتتتتات الجامعيتتتتة أ التشتتتتغيمي لتطتتتتويرالمشتتتتروع  -

 (.2102) , )باحث مشارك(, بالمحافظات
 لميارات والخبترات ألعضتاا ىيئتة التتدريس بجامعتةمشروع " جمع وتصنيا وتحميل ا -

 .2101باحث مشارك(تبوك من واقع سيرىم اللاتية " )
( مشتتتارك" تطتتتوير عمتتتادة الدراستتتات العميتتتا إداريتتتا وتقنيتتتا وأكاديميتتتا". )باحتتتث  مشتتتروع -

2101. 
 : ع وية المجالس واللجان المتتصصة: رابعا

سمطان لدراسة قضايا الشباب عضو المجنة اإلشرافية عمى كرسي األمير فيد بن  -
 حتى ابن. 2103وتنميتيم, من 

عضو المجنة العممية وخدمة المجتمع, وكالة الجامعة لمدراسات العميا والبحث  -
 .2106, 2104العممي, 

عضو المجنة التحضيرية لمؤتمر اليوم العالمي لمتراث العمراني "اإلنسان والمكان  -
 . 2104والتراث ", ديسمبر 

 .2103داد كتاب مسيرة جامعة تبوك, عضو لجنة إع -
 .2104حتي  2101عضوية مجمس عمادة البحث العممي من  -
 .2101عضو لجنة مراجعة الالئحة المنظمة لعمادة البحث العممي  -
عضو وفد الجامعة لممشاركة في المؤتمر الخميجي األول لمبحث العممي, المنعقد في  -

 .2100دولة البحرين 
 .2100لعمادة البحث العممي بجامعة تبوك  ستراتيجيةاالعضو لجنة إعداد الخطة  -
 .2102عضو لجنة أعداد الخطة االستراتيجية لمكميات الجامعية بالمحافظات  -
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 :تامسا: األعمال االستشارية
 مستشار بح   ف  المشروعات التالية:

دراسة إعداد برنام  تدريبي لكرسي األمير فيد بن سمطان لدراسة قضايا الشباب  -
 .2104نميتيم, وت

دراسة إعداد برنام  بحثي لكرسي األمير فيد بن سمطان لدراسة قضايا الشباب  -
 .2104وتنميتيم, 

دراسة إعداد برنام  تثقيفي لكرسي األمير فيد بن سمطان لدراسة قضايا الشباب  -
 .2104وتنميتيم, 

ربية وكمية دراسة تصميم برنام  دبموم البكالوريوس التكميمي لطالب وطالبات كمية الت -
 .2103المعممين بجامعة تبوك. 

 .0102، خطة تطويرية لإلدارة والبنية األساسية بالكميات الجامعية بالمحافظات -
، خطة تطويرية ألعضاا ىيئة التدريس والطالبات بالكميات الجامعية بالمحافظات -

0102. 
 .0102، الخطة التنفيلية الستراتيجية وكالة الجامعة لمفروع -
 .0102، ر دليل لألنشطة الطالبية في الكميات الجامعية بالمحافظاتمشروع إصدا -
مشروع إعادة ىيكمة الكمية بالجامعية بأمم  في ضوا معايير الجودة واالعتماد  -

 .0102، األكاديمي
مشروع تطويرم إلنشاا وحدات لخدمة المجتمع والتعميم المستمر بالكميات الجامعية  -

 .0102، بالمحافظات
لممواامة بين برام  الكميات الجامعية بالمحافظات واحتياجات سوق خطة تطويرية  -

 .0102، العمل
 أعمال أترا: -سادسا
 –اإلشراا عمى الصفحة اإللكترونية لوكالة الجامعة لمدراسات العميا والبحث العممتي  -

 .2105جامعة تبوك, 
الثقتافي تحرير المجمد الخامس من موسوعة تبوك العمميتة بعنتوان" التتراث الحضتارم و  -

 .2102لمنطقة تبوك" 
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منستق ورشتتة عمتتل مدينتتة الممتتك عبتتد العزيتز لمعمتتوم والتقنيتتة "تطتتوير القتتدرات البحثيتتة"  -
2102. 

 .2100/  2101المشاركة في إعداد النشرة الثانية والثالثة لعمادة البحث العممي  -
اإللكترونتتي  جامعتتة تبتتوكعمتتى موقتتع  عمتتادة البحتتث العممتتي اإلشتتراا عمتتى صتتفحة  -

2101 - 2102. 
المشتتتاركة فتتتي إصتتتدار سمستتتمة نشتتتر ثقافتتتة البحتتتث العممتتتي, حيتتتث قتتتام بإعتتتداد كتيتتتب  -

 .2101بعنوان " دليل تصميم وتنفيل البحث العممي في العموم اإلنسانية " 
 

 ىذا وهلل الحمد 


