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 عال عبد المنعم مصلحي الزيات /أ.د االســـــــــــــم 

 عضو هيئة التدريس الوظيفة 

 أستاذ علم االجتماع  الدرجة العلمية 

 جهة العمل 
 –كليمممممة ا دا    -االجتمممممماع  علممممممقسممممم 

 جامعة المنوفية

 8/10/1973 تاريـــخ الميــالد :

 1997 /26/4 تاريخ التعيين

 علم االجتماع الطبي  التخصص الدقيق 

 

 

 التدرج العلمي والوظيفي
 :التدرج العلمي  -أ

داً مع بتقدير جيد ج، جامعة المنوفية  ،جتماع اال علمقسم من دا  ا ليسانس  -1

 1996دور مايو  بة الشرفمرت
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، كلية ا دا  ، االجتماع  علمقسم ، تمهيدي ماجستير  -2

 .  1997دور مايو ،  جامعة المنوفية

بتقدير ة كلية ا دا  جامعة المنوفي ، جتماع اال علمماجستير في ا دا  تخصص  -3

تها  وعنوانها ) األبعاد االجتماعية لإلل .10/10/2001ممتاز تاريخ المنح 

افظة الفيروسي في الريف المصري ، دراسة سوسيو أنثروبولوجية في محالكبدي 

 المنوفية ( 

مع  كلية ا دا  جامعة المنوفية ،جتماع اال علمدكتوراه في ا دا  تخصص  -4

ي ) الدور السلبوعنوانها ،08/02/2006تاريخ المنح ،مرتبة الشرف األولى

  ين (فال المعاقطات األللحوامل وعالقته بصحة الجنين ، دراسة حالة على أمه

 التدرج الوظيفي :  - 

ن ماعتباراً ، جامعة المنوفية  –كلية ا دا   –االجتماع  علمدة بقسم يمع -1

26/4/1997 

اراً من اعتب ، جامعة المنوفية –دا  كلية ا  –االجتماع  علم مدرس مساعد بقسم -2

27/1/2001. 

 .26/3/2006اعتباراً من ، ة جامعة المنوفي –دا  كلية ا  –مدرس بقسم االجتماع  -3

عة المنوفية جام –دا  كلية ا  –االجتماع  علمبقسم ، أستاذ علم االجتماع المساعد  -4

 . 23/4/2012اعتباراً من 

لمنوفية اجامعة  –دا  كلية ا  –االجتماع  علمأستاذ علم االجتماع الطبي، بقسم  -5

 . 27/9/2017اعتباراً من 

 

 

 

 المنشورة األبحاث العلمية

 :  وفقا لتاريخ النشر /األبحاث المنشورة في دوريات علمية محكمة  -أ

ة من لثقافيدراسة للعوامل االجتماعية وا :اإلنجا  القيصري في محافظة المنوفية ) -1

عدد  ،جامعة المنوفية ، ، مجلة بحوث كلية ا دا  ( وجهة نظر أطباء التوليد

 . 2007  لعام ،أكتوبر
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دراسة إثنوجرافية في  :يدية والمعاصرة الحناء بين التقل) -2

 ،جامعة بنها ، عدد يوليو، مجلة كلية ا دا  بحث مشترك ، ،  (إحدى المدن الليبية

 . 2008  لعام

 ية فيدراسة ميدان :المحددات المجتمعية لصورة المرأة المصرية في الخارج  ) -3

 2010 لعام ،رعدد يناي،  جامعة المنيا، ، مجلة كلية ا دا  ( مدينة الخمس الليبية 

. 

اقين المع دراسة ميدانية لمؤسسات رعاية :اإلعاقة والرعاية االجتماعية الشاملة )-4

 2010 ، لعامعدد يوليو، ، مجلة كلية ا دا  ، جامعة المنوفية  بمحافظة المنوفية (

 . 

 ة فينيدراسة ميدا:  الطمث والتفاعل االجتماعي للمرأة المصرية انقطاعأزمة ) -5 

عدد  قاهرة  ،جامعة ال، مجلة كلية ا دا  ، ( األبعاد الفسيولوجية واألسرية لألزمة

 . 2011  لعام ، إبريل

ثار شبكة التواصل االجتماعي ومستقبل الفتاة العربية : دراسة ميدانية لآل) -6

 هرةالقاة جامع ، ، مجلة كلية ا دا االجتماعية والصحية )مدينة الرياض نموذجاً(

 . 2013 لعام ، أكتوبرعدد  ،

رنة ية مقاسوسيولوجالبدانة : دراسة أثر إستخدام الوسائل التكنولوجية في ظاهرة ) -7

ة ، عدد ، مجلة كلية ا دا  ، جامعة المنصور( الشبكة الدولية للمعلومات عبر 

 .2014 لعام يناير ،

ة من محافظ ة حاالتدراس : الالمساواة النوعية وسلوك المرضعادة إنتاج إ) -8

  .2014لعام ، مجلة كلية ا دا  ، جامعة بنها ، عدد أبريل ،  (منوفيةال

 

 

 

 

جتماع اي علم فدراسة  :القوة االجتماعية للمعرفة الجينية و مستقبل الهوية العربية ) -9

ر ينايدد ع رة ،القاه كلية ا دا  ،جامعة، المجلة العربية لعلم االجتماع ،( جينوم ال

  . 2015 لعام ،

 20 امعة)ميالد علم اجتماع الجينوم( ، مجلة البحوث والدراسات اإلنسانية ، ج -10

  2015 لعام ، 10سكيكدة ، الجزائر ، العدد  -1955أوت 
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)العولمة وأثرها على التماسك االجتماعي لألسرة :  -11

ية جامعة اإلسكندر دراسة ميدانية عبر بعض الدول العربية( ، مجلة كلية ا دا  ،

  2015لعام ،  79العدد ، 

لصحية ة وا) مجتمع المخاطر والتنمية المستدامة:دراسة ميدانية لآلثار االجتماعي-12

 . 2016 ،81،العدد ، مجلة كلية ا دا ،جامعة األسكندرية "مصر نموذجا(

عينة  ة على:دراسة ميدانيى اإلنسانوالساعات البيولوجية لد التكنجة االجتماعية) -13

جامعة عين شمس،العدد ،،حوليات كلية ا دا (فظة المنوفيةمحامن 

 . 2016 لعام 44 ديسمبر" ،المجلد –الرابع،"أكتوبر

  : وفقا لتاريخ النشر /محكمة األبحاث المنشورة في مؤتمرات علمية  -ب

جامعمة ، مؤتمر الطفولة والمخاطر البيئية(، التلوث البيئي وإنجا  أطفال معاقين) -1

 31- 28فمي الفتمرة ممن ليبيما،  ،بنمي امازي طبية والتكنولوجيمة ، لعر  للعلوم الا

  . 2007 ،أكتوبر

تمماع دراسمة تحليليمة فمي إطمار علمم االج :المهن الصمناعية وأثرهما فمي العماملين ) -2

نمموان ، المممؤتمر العلممي األول لتسممويح البحمموث الجامعيمة التطبيقيممة بع( الصمناعي

 8 -7ة المنوفيممة،  فممي الفتممرة مممن )البحممث العلمممي فممي خدمممة الصممناعة ( ، جامعمم

 . 2009أكتوبر،  

عشمر  ،المؤتمر العلمي العربمي الثالمث( العنف المنزلي وأثرة على صحة المرأة ) -3

دية لالقتصاد المنزلمي  بعنموان )االقتصماد المنزلمي فمي لموء المتايمرات االقتصما

 19 – 18المعاصرة ( ، كلية االقتصاد المنزلي بجامعة المنوفية ، في الفتمرة ممن 

 . 2009نوفمبر،  

رؤى دراسممة تحليليممة لمم :التلمموث البيئممي ودوره فممي اإلعاقممات التكوينيممة لألجنممة ) -4

المتخصصين بالتفويض فمي القطماع الطبمي )عمرض اإلشمكالية والحلمول العمليمة( 

 المؤتمر الدولي الثالث لتنمية البيئة وخدمة المجتمع بعنوان البيئة في،

 

 

 – 8ممن  لعصور، كلية دار العلوم جامعمة الفيموم ، فمي الفتمرةالمجتمعات العربية عبر ا 

 .  2009ديسمبر،  9

، الممؤتمر  (الدور المهني لألخصائي اإلجتماعي في المؤسسمات التعليميمة الليبيمة) -5

الممدولي الثمماني لقسممم االجتممماع بكليممة ا دا  ، جامعممة الزقممازيح بعنمموان )التعلمميم 
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العربيممة ( ، فممي االجتماعيممة فممي المجتمعممات  ةوالمسممؤولي

 .  2010مارس ،  2 – 1الفترة من 

د م محمبجامعة اإلماالمشاركة بحضور المؤتمر العلمي األول للملتقى الطالبي  -6

 . 2011/ 2010بن سعود اإلسالمية ، خالل العام الجامعي 

جال المؤتمر العلمي لمنتدى الشراكة المجتمعية في مفي حضور المشاركة بال -7

مد بن ة اإلمام محجامع ،المملكة  ،صناعة البحث العلمي البحث العلمي بعنوان

 .  2011، إبريل  27-26الفترة من  سعود اإلسالمية،

واقعهم لميدانية دراسة  : المعاقون بين الواقع والمأمول في المجتمع المصري) -8

هيئة مؤتمر قضايا اإلعاقة في الريف المصري،ال ،( لرعايتهم  ةمقترح رؤيةو

 . 2011ثقافة بالتعاون مع محافظة ، كفر الشيخ ، ديسمبر،  العامة لقصور ال

ة فردية لباحثتجربة  : دور البحث العلمي في مواجهة المشاكل المجتمعية) -9

ي ف مي، المؤتمر الدولي األول لعمداء الدراسات العليا والبحث العل (مصرية

 .  2012يناير  26-24، في الفترة من جامعة األقصى ، ازة ، فلسطين

بين تحديات الواقع وآفاق :  يمصرالمجتمع ال في ذوو اإلعاقة شاكلم) -10

مته ، بين الواقع والمأمول ، نظ حقوق المعاقين في مصر، مؤتمر مستقبل ال

 .  2012 ،ديسمبر ٣ ، فندق شبردجمعية رعاية حقوق المعوقين ، 

 تاييرالمالمح بين التجذير و ةالصحيإعاقة التنمية والسلبية المعتقدات الثقافية ) -11

معة جا،ول، المؤتمر العلمي األالمائدة المستديرة فعاليات،(القرية المصرية في

 قافة فيالث المنوفية بالتعاون مع إدارة البحوث والدراسات بالهيئة العامة لقصور

 .2013يناير ، 24-22الفترة من 

ؤتمر مال ،( آفاق علم اجتماع الجينومنحو  : البناء االجتماعي للمعارف الجينية) -12

 الدولي الثاني لمركز البحوث واالستشارات االجتماعية لندن ، بعنوان)

يد ة زامولوعات العلوم االجتماعية واألنسانية في العالم اإلسالمي ( ، جامع

 .  2013فبراير، 27- 25دبي ، في الفترة من  

 

 

 

دراسات : الثقافة المجتمعية السلبية تجاه المرأة المصرية وآفاق التايير ) -13

، المؤتمر الدولي الثامن عشر ، جامعة ( ميدانية لإلشكالية والحلول العملية
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، فيالدليفيا ، عمان ، األردن ، بعنوان ) ثقافة التنمية ( 

 .  2013نوفمبر ،  13- 11في الفترة من  

المؤتمر ،  (اإلعاقة في المجتمع المصري بين الحالر والمستقبل ذوو) -14

 قصور لامة ي لذوي االحتياجات الخاصة بالهيئة العالسنوي إلدارة التمكين الثقاف

يرات ذوو االحتياجات الخاصة وآليات التمكين في لوء المتا) عنوانب ،الثقافة 

 .2013ديسمبر  4 -2الفترة من ، جامعة طنطا ،  (الجتماعيةا

بحث  للبشر بين التجذير ومالمح التايير(، صحيالحداثة ومستقبل األمن ال) -15

ن ة بلندالدولي الثالث لمركز البحوث واإلستشارات االجتماعير المؤتم مشترك ،

 . 2014فبراير  12-10الفترة من معهد الكويت لألبحاث العلمية ، ، 

م ي علدراسة استطالعية ف:إنتاج المعارف الجينية ومستقبل األسرة العربية) -16

نية بين بيال العالقات"الدولي الثالث ( ، المؤتمر اجتماع الجينوم / مصر نموذجا

علوم كلية ا دا  وال، (تجار  وتطلعات:العلوم االجتماعية والعلوم األخرى

 -15ن في الفترة م سلطنة عمان( –جامعة السلطان قابوس )مسقط ، االجتماعية 

 . 2015 ،ديسمبر 17

ة دراسة تقويمي:المهتمين بذوي اإلعاقة توعيةمؤسسات التعليم العالي و) -17

بحوث لمركز الالمؤتمر الدولي الخامس ،(لمنوفية لبرنامج تدريبي في جامعة ا

عمان ،  ، بالتعاون مع منتدى الفكر العربي ، لندن –واألستشارات االجتماعية 

 . 2016أبريل ،  20-18األردن ، في الفترة من 

مؤتمر ، الاسة تحليلية""الدالالت اإلرهابية لألمن الصحي في الدول النامية:در -18

ن مع ، بالتعاو لندن –وث واألستشارات االجتماعية مركز البحسادس،الدولي ال

 . 2018أبريل ،  18-16منتدى الفكر العربي، عمان، األردن ، في الفترة من 

"العمليات االجتماعية و لمان جودة التعليم العالي:من منظور علم  -19

 ة،تحتاالجتماع،المؤتمر الدولي األول لمركز لمان الجودة في جامعة المنوفي

 .2018سبتمبر  11-9ة التعليم وريادة االعمال،في الفترة من عنوان/جود

 

 

تاريخ المجتمعات :باالستعانة بنهضة الدول العربيةلتعزيز التالحم االجتماعي " -20

،ورقة مقدمة في مؤتمر السالم في الوطن "ات التعليم النظاميئالعربية في بي

،بمقر  لة الكويتالمركز الخليجي للمعلومات والوثائح بدوالعربي،الذي ينظمة،

سبتمبر  23جامعة الدول العربية بالقاهرة/جمهورية مصر العربية،األحد الموافح 

2018  
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 الجوائز والتكريمات
علميمة الشيخ خليفمة بمن سملمان بمن محممد آل خليفمة" السمو جائزة في )الفائز األول  -1

 س،ممماربمدينممة عيسممى بمملكممة البحرينمركممز معلومممات المممرأة والطفممل (، الثامنممة 

  . 2013عام 

وفيمة ، إستالم درع وشهادة تكمريم فمي العيمد السمنوي السمابع والثالثمين لجامعمة المن -2

ة جائزة الشميخ خليفمة بمن سملمان بمن محممد آل خليفمة" العلميموذلك للحصول على )

 25 بمدينمة عيسممى بمملكمة البحممرين  ،مركمز معلومممات الممرأة والطفممل (، بالثامنمة 

 . 2013ديسمبر ، 

 2014ر فبرايم 11نقابة المهندسين الكويتيين ، واستالم درع التكريم في تكريم من  -3

. 

وث مركمز البحمملفممي الممؤتمر المدولي الثالممث المنوفيمة ، إسمتالم درع تكمريم جامعممة  -4

ممن  ، فمي الفتمرةمعهمد الكويمت لألبحماث العلميمة ، واالستشارات االجتماعية لنمدن 

 .2014فبراير  10-12

عمن ن ، الثمامن والثالثميمعة المنوفية في عيدها السنوي إستالم شهادة تكريم من جا -5

 . 25/12/2014 ، الجهود المبذولة لتكريم جامعة المنوفية في المحافل الدولية

اء أعض جائزة األستاذ الدكتور/ مصطفى بهجت عبد المتعال للمتميزين منفوز بال -6

،  لمنوفيةاامعة لجالتاسع والثالثين العيد في هيئة التدريس ، بجامعة المنوفية ، 

 . 2015 ،سمبريد 25

 2018تكريم من المجلس القومي للمرأة بمحافظة المنوفية / -7

، شمرالحاديمة عجائزة الشيخ خليفمة بمن سملمان بمن محممد آل خليفمة" العلميمة الفوز ب -8

  . 2019أبريل عام  بمدينة عيسى بمملكة البحرينمركز معلومات المرأة والطفل 

 

 

نممممموذج مشممممرف للمممممرأة المصممممرية فممممي محافظممممة كة الفمممموز بلقممممم األم المبدعمممم -9

ى مسمتوى المنوفية،وذلك في المسابقة التي نظمتها الهيئة العامة لقصور الثقافمة علم

 ، وتممم التكممريم فممي الحفممل الممذي أقامتممه الهيئممة فممي معهممد2019الجمهوريممة لعممام 

 .2019الموسيقى العربية بالقاهرة مارس 

 المؤلفات العلمية المنشورة
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 : كتا  دولي بعنواننشر تم  -

عية"  جتما"علم اجتماع الجينوم/من الهوية البيولوجية إلى الهوية اال 

 . 2018الناشر/دار نور للنشر ، 

 عضوية الهيئات العلمية
رات عضو اللجنة العلمية لمجلة بحوث ، والتي يصدرها مركز البحوث واالستشا -1

 االجتماعية ، الشارقة .

 ، بيروت ، لبنان . جتماعيةللعلوم االعضو المجلس العربي  -2

 –عضو اللجنة العلمية،لمؤتمرات،مركز البحوث واألستشارات االجتماعية  -3

 ومقرر المؤتمرات السنوية للمركز.،لندن

 لندن.  –عضو مجلس إدارة مركز البحوث واألستشارات االجتماعية  -4

ة عضو الهيئة األستشارية لمجلة الدراسات االجتماعية،دار الحكمة،جمهوري -5

 .لعراقا

 عضو اإلتحاد الدولي للمؤرخين،للتنميةوالثقافةوالعلوم االجتماعية -6

،مركز دريمعضو اللجنة العلمية واالستشارية العليا،المنتدى العربي األفريقي للت -7

  2019اعتبارا من أاسطس 

 

 

 

 

 

 الدورات التدريبية
 ،مبرفنو ، جامعة المنوفية ،واجتيازها بامتياز ،دورة إعداد المعلم الجامعي -1

2000   . 

من   في الفترةجامعة المنوفية ،  ، متازتقدير مب، دورة حاسم آلي وانترنت  -2

 . 2/11/2003حتى  7/10/2003

 .  10/5/2004 ،اجتياز امتحان التويفل بنجاح  -3
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اجتياز دورة رفع الكفاءة العلمية للمعيدين والمدرسين  -4

بمركز البحوث  االنثربولوجياو  المساعدين والباحثين في علم االجتماع 

في الفترة من  –جامعة القاهرة  –كلية ا دا   –والدراسات االجتماعية 

 .  4/10/2004وحتى  25/9/2004

ول اجتياز برامج مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات والحص -5

 شخصيةالتعامل مع ا خرين والجدارة ال -التدريس والبحث العلمي  تعلى جدار

اعات الس -النشر العلمي  - لبحوث التنافسية المحلية والعالميةمشروعات ا -

 - لعلميةاإعداد المشروعات -األخالقيات المهنية في العمل الجامعي  -المعتمدة 

 . 2010- 2005في الفترة من تنظيم االجتماعات والمؤتمرات 

( باعتماد المركز العربي T.O.Tالحصول على دورة تدريم المدربين ) -6

مل لتكالللشبا  والتنمية وجامعة الدول العربية واألتحاد األفريقي  األوروبي

 االقتصادي .

 ( من رابطة خريجي الدراساتSPSS) في برنامج يةالحصول على دورة تدريب -7

 رة .لقاهاالجتماعية بالتعاون مع مركز البحوث والدراسات االجتماعية بجامعة ا

مركز تنمية قدرات ن ( مSPSSالحصول على دورة تدريبية في برنامج ) -8

 . 2013أعضاء هيئة التدريس والقيادات ، 

مدى  تعلمالحصول على دورات الدراسة الذاتية والجوانم المالية والقانونية وال -9

  2016، 2014الحياة من مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات، 

يئة هالمن  ،الحصول على دورات المراجع الخارجي لمؤسسات التعليم العالي  -10

 –رات توصيف المقر –اإلعتماد) التعلم الذاتي جودة التعليم و ضمانالقومية ل

ارجية برتوكوالت المراجعة الخ –التخطيط اإلستراتيجي  –المراجعة الخارجية 

 . 2016 ،يناير، ( 

 

 المشاريع البحثية

 :  التاليةالمشاريع البحثية المشاركة مع فرق بحثية في 
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ي في الريف المصري ، قيم اإلنتاجية بحث النسح القيم -1

واالستهالك ، دراسة ميدانية في قرية مصرية ،المركز القومي للبحوث 

 .1997 ، االجتماعية والجنائية، وزارة الشؤون االجتماعية بالقاهرة 

ة(، بحث رفع كفاءة التأمين الصحي )مشروع التأمين الصحي الشامل بالمنوفي -2

 .1997،وزارة الصحة والسكان بالقاهرة 

ل فيه العمالمشاركة في البرنامج القومي للتنمية الريفية المتكاملة ) شروق ( و -3

 -1997ي معاون منسح علمي وزارة التنمية المحلية بالقاهرة خالل العام الجامع

1998 .  

 بحوثالمشاركة في إعداد الببليوجرافيا الشارحة لعلم االجتماع في مركز ال -4

 . 1997/  1996والدراسات االجتماعية التابع لجامعة القاهرة خالل عام 

ية المشاركة في سلسلة أبحاث اإلدمان في المركز القومي للبحوث االجتماع -5

 . 1998، والجنائية بالقاهرة 

ركز م –بحث المشاركة السياسية للمرأة المصرية  العمل مشرف ميداني عام في -6

 .1999عام ، القاهرة  -الدراسات السياسية واإلستراتيجية باألهرام

ومستقبل  2011يناير  25منسح تنفيذي ، في الفريح البحثي لبحث )ثورة  -7

الشخصية المصرية : دراسة استطالعية لرؤى المتخصصين بالتفويض من 

وبر ، أكت ، 103 ا دا  ، جامعة المنوفية ، العددالمجتمع المصري ( ، مجلة 

2015  

 اإلشراف العلمي ومناقشة الرسائل العلمية
دمة للخ المشاركة في اإلشراف على رسالة ماجستير بعنوان) األبعاد االجتماعية -1

 امعةالصحية في المجتمع المصري ، دراسة ميدانية في معهد الكبد القومي بج

جامعة  دا  ،االجتماع كلية ا علم د سمير النجار ، بقسم المنوفية ( للطالم / أحم

 ، وتمت مناقشتها بنها 

 

 

 المشاركة في اإلشراف على رسالة ماجستير بعنوان ) ا ثار االجتماعية -2

(  وفيةلإلصابة بسرطان الثدي ، دراسة ميدانية في معهد األورام بجامعة المن

 منوفية.كلية ا دا  ، جامعة الاالجتماع ، علم للطالبة / بسمة سحبل ، بقسم 

في رعاية األطفال  دور األسرة) اإلشراف على رسالة ماجستير بعنوان -3

دراسة ميدانية على عينة من أسر الموهوبات ،  الموهوبين في المجتمع السعودي

قسم االجتماع والخدمة ،  / عائشة محمد الجوهري ( ، للطالبة بمحافظة بيشة



 

13 

 

االجتماعية ، جامعة اإلمام  االجتماعية ، كلية العلوم

،وقد تمت مناقشتها خالل العام الجامعي   محمد بن سعود اإلسالمية ، بالرياض

2010/2011. 

مح التساالعولمة وعالقتها ب) المشاركة في اإلشراف على رسالة ماجستير بعنوان -4

دراسة ميدانية في إحدى قرى محافظة : االجتماعي في الريف المصري

ا  / ية ا داالجتماع / كل علم ، قسمشفية أحمد محمد يوسفالبة / للط،  (المنوفية

 تمت مناقشتها جامعة المنوفية.

في  انةبداألبعاد االجتماعية لإلصابة بال)اإلشراف على رسالة ماجستير بعنوان -5

 ( ،القاهرةمحافظة الدمرداش ب ىدراسة ميدانية في مستشف: المجتمع  المصري

 فية.ة المنواالجتماع / كلية ا دا  / جامععلم قسم  ،هدير محمد محمد  للطالبة /

العوامل األجتماعية وتأثيرها على آداء ) اإلشراف على رسالة ماجستير بعنوان -6

للطالم  ( ، العاملين في قطاع األدوية ؛ دراسة ميدانية في إحدى شركات األدوية

/ جامعة  قسم االجتماع / كلية ا دا  ، محمود عبد الرازق السيد الجزار /

 المنوفية.

االتجاهات االجتماعية نحو ) المشاركة في اإلشراف على رسالة ماجستير بعنوان -7

قسم  (،دراسة مقارنة بين مجتمعين ريفي وحضري في محافظة الدقهلية:اإلعاقة 

 االجتماع / كلية ا دا  / جامعة المنوفية.علم 

ي بأبعاد األمن المشاركة في اإلشراف على رسالة الماجستير بعنوان"الوع -8

الصحي في المؤسسات الحكومية؛دراسة لعينة من العاملين بمستشفى شبين الكوم 

 التعليمي" للطالبة/مروة مرتجي فضل.

 لعديد من رسائل الماجستير لجان الحكم والمناقشة ل المشاركة في -9

 كتوراهلعديد من رسائل الماجستير والدلمناقشة لجان الحكم وال المشاركة في -10

 ويفبني سبنها وت ا دا ، بجامعات اإلسكندرية والمنوفية وحلوان وفي كليا

 ية لمنوففي كلية التمريض/ جامعة او ،،ومعهد الدراسات البيئية بالساداتوطنطا

 

 

 

 

 األنشطة العلمية تنظيم وحضور
 هرة ،جامعة القا ،كلية الهندسة،اعة المؤتمرات ، قحضور يوم التمبس العالمي -1

 م.  2010 – 2009 خالل العام الجامعي
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عن األبحاث العلمية الممولة من عمل حضور ورشة  -2

صندوق العلوم والتنمية التكنولوجية التابع لوزارة التعليم العالي في قاعة 

 م .2010 – 2009المؤتمرات الكبرى بجامعة المنوفية ، خالل العام الجامعي 

اد إلتحمقدمة من اتنظيم وإعداد ورشة عمل عن مشاريع برنامج اإلطار السابع ال -3

دا  األوروبي من خالل وحدة دعم المشروعات بالجامعة ، وذلك بمقر كلية ا 

 . 2010 – 2009جامعة المنوفية خالل العام الجامعي 

لنفل مركز دراسة الطالبات باالعديد من المحالرات وتنظيم ورش عمل بإلقاء  -4

معي ل العام الجاجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية ، خال /وبالبطحاء 

2010 /2011 . 

 نوفيةالمشاركة في تنظيم زيارة الوفد الفلسطيني لكلية ا دا  ولجامعة الم -5

ي المشاركة في صيااة وثيقة التفاهم والتبادل العلمي والمهني والثقافو

ي لجامعواالجتماعي بين جامعة المنوفية وجامعة االقصى بفلسطين خالل العام ا

 م . 2012 – 2011

خاصة ات اللتنظيم البرنامج التدريبي األول للمهتمين برعاية ذوي االحتياج منسح -6

-27ن مفترة في محافظة المنوفية بقاعة المؤتمرات بإدارة جامعة المنوفية ، في ال

 .2012مارس  28

 2012راعي مالي لمؤتمرات كلية ا دا  ، جامعة المنوفية خالل األعوام من  -7

 . 2014وحتى 

 2014ر جامعة المنوفية ، نوفمب،يمية لمؤتمرات كلية ا دا ضو اللجنة التنظع -8

 . 2016و

ندن عية لنائم رئيس المؤتمر الدولي الرابع لمركز البحوث واألستشارات االجتما -9

 ،الدوحة ببالتعاون مع مركز األحتواء االجتماعي ، والذي عقد لشئون التحكيم ، 

 .2015مارس  17 -15، في الفترة من  قطر

 

 

لعمل اسوق لعديد من دورات التنمية البشرية ، وتأهيل الشبا  الجامعي لتنظيم ا -10

 ، بمركز األستشارات البحثية بكلية ا دا  جامعة المنوفية .

تنظمها حضور ورشة عمل بعنوان "مناهضة التحرش والعنف لد المرأة"، -11

الل ،خدار الضيافة،جامعة القاهرة وحدة مناهضة التحرش والعنف لد المرأة ،

 . 2018  ،2017، 2016، عواماأل
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كليات جامعة  في مختلفإلقاء العديد من المحالرات  -12

 المنوفية

 ة مندعوة موجهه من مركز كيمبريدج بالمنامة /مملكة البحرين إللقاء سلسل -13

 المحالرات والدورات التدريبية في البحث العلمي وتنظيم المؤتمرات .

 .2019معة المنوفية،أبريل الثاني لكلية ا دا  جا منسح المؤتمر الدولي -14

 السفر واإلعارات

  اإلعارات خارج جمهورية مصر العربية : -أ
 -قم جامعة المر -كلية ا دا    -اإلعارة إلى قسم التفسير وعلم االجتماع  -1

ن اً مالليبية للعمل محالر في علم االجتماع ، اعتبار العربية بالجماهيرية

 . 2008/  7/  31وحتى  19/09/2006

 –ماعية كلية العلوم االجت –عارة إلى  قسم االجتماع والخدمة االجتماعية اإل -2

د علم بالرياض ، للعمل أستاذ مساع –جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية 

 م .   2011/  2010االجتماع ، وذلك خالل العام الجامعي  

 ت : الدول التي سافرت إليها للعمل أو للمشاركة في المؤتمرا - 
 –ألردن ا –ازة  –البحرين  – )دبي(المتحدةاألمارات العربية  –السعودية  –يا ليب

 . قطر – الكويت

 مهام الوظيفة والجودة
 قسمالجلس ين مأم، و، حتى ا ن 2006االجتماع من  علم عضو مجلس قسم -1

 . 2011/2012، و  2008  االجتماع خالل عام

 

 

 

في أعمال ومشارك . 1998/ 1997عضو كنترول الفرقة الدراسية الرابعة  -2

ة وعضو كنترول الفرقة الدراسي . 2006وحتى  1998المالحظات والمراقبات 

 – 2011وعضو كنترول الفرقة الدراسية األولى  . 2010/  2009الثانية ، 

 . كلية ا دا  جامعة المنوفية .2013- 2012
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االجتماع والتفسير كلية ا دا  علم عضو مجلس قسم  -3

وحتى  19/9/2006الجماهيرية العربية الليبية اعتبارا من  ،جامعة المرقم 

30/7/2008.  

،  وفيةعضو لجنة قطاع خدمة البيئة وتنمية المجتمع بكلية ا دا  جامعة المن -4

  2010/  2009خالل العام الجامعي 

مصر  ؤسسةمالتكليف من لجنة الجوائز بالكلية للقيام بمتابعة مدى االستفادة من  -5

معي الكوادر المتميزة من الشبا  الجامعي خالل العام الجا الخير في خدمة

 م .  2010/  2009

اعية االجتماع والخدمة االجتماعية بكلية العلوم االجتمعلم عضو مجلس قسم  -6

 2010/2011جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية  خالل العام الجامعي 

ة جامعتعليم الجامعي بمدير وحدة تطوير التعليم الطالبي بعمادة تطوير الو.

 . 2010/2011اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية  خالل العام الجامعي 

 4/7/2011االجتماع في جلسته المنعقدة بتاريخ علم التقدم إلى مجلس قسم  -7

 بمقترح دبلومه مهنية لتخريج وإعداد جلساء المسنين والمعاقين .

 .م2012-2011جامعي وث خالل العام العضو لجنة الدراسات العليا والبح -8

 . 2017/  2016 /2015 عوامعضو كنترول الدراسات العليا خالل األو

ريل لمنوفية ، اعتبارا من أبعضو مجلس إدارة نادي أعضاء هيئة التدريس با -9

  وحتى ا ن . 2016

 اللخمدير لجنة التوثيح والمعلومات بوحدة لمان جودة التعليم واالعتماد  -10

 .  2016-2015 العام الجامعي

ة ، عضو وحدة لمان جودة التعليم واالعتماد بكلية ا دا  جامعة المنوفي -11

2016-2017 . 

 مراجع خارجي بالهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد. -12

كلية مدير شعبة معلومات وبحوث طفل القرية ، بمركز االستشارات البحثية ، -13

 .2018-2016ا دا  ، جامعة المنوفية خالل العامين 

 

 

مشروع جامعة الطفل بكلية ا دا  جامعة المنوفية والذي يتم بالتعاون  منسح -14

بين جامعة المنوفية وأكاديمية البحث العلمي المصرية ، اعتبارا من أاسطس 

 حتى ا ن . 2015
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 عضو معيار المشاركة المجتمعية،بوحدة الجودة /قسم -15

 . 2016/2017،االجتماع/كلية ا دا / جامعة المنوفية علم

حتى و 2018 /2017للعام الجامعي مدير وحدة الجودة لبرنامج علم االجتماع، -16

 .ا ن 

 .2018/2019عضو مجلس كلية ا دا ، في دورته للعام الجامعي  -17

 التدريس واألنشطة التعليمية

  :ية االجتماع جامعة المنوف علم المواد التي تم تدريسها داخل قسم -1

علم  - لفرقة األولىلاجتماعية باللاة العربية نصوص وتطور الفكر االجتماعي  -أ

لاة عية بالالنصوص االجتماوعلم االجتماع الريفي -لفرقة الثانية لاجتماع البيئة 

 سمبالق انيالتدريم الميدمقرر اإلشراف على -لفرقة الدراسية الثالثة لاألوروبية 

عام ارا من ال( اعتبالرابعة  –الثالثة –الثانية  –في مختلف الفرق الدراسية)األولى 

  2017/2018،تدريس مقرر تدريم ميداني للفرقة األولى  2006وحتى  1997

ية االجتماع جامعة المنوف علم المواد التي تم تدريسها داخل قسم - 

  :للدراسات العليا 

 -لطال   مناهج البحث االجتماعي –تنمية حضرية لطال  دبلومه التنمية االجتماعية 

 نصوص اجتماعية بلاة أوروبية –تطور الفكر  -لطبي علم االجتماع ا

امعة جكليات داخل االجتماع وعلم خارج قسم المواد التي تم تدريسها  -2

 -  لية ا داكقسم علم النفس الفرقة األولى   مدخل إلى علم االجتماع -: المنوفية

شبين ة بيمدخل إلى علم االجتماع الفرقة الثانية شعبة تاريخ سياسي  كلية الترب

لتربية لية اكمدخل إلى علم االجتماع الفرقة الرابعة قسم اللاة اإلنجليزية -الكوم 

لية كابعة األنثروبولوجيا االجتماعية  الفرقة الر-فرع السادات جامعة المنوفية 

سي يخ سياالفرقة األولى شعبة تار تاريخ الفكر االجتماعي -التربية شبين الكوم 

 لم ع -ض علم األجناس الفرقة الثانية كلية التمري -دات كلية التربية فرع السا

 

 

ابعة رقة الرمجتمع محلي وعالمي الف -كلية الهندسة االجتماع الصناعي الفرقة الرابعة

 . كلية التربية -شعبة الدراسات االجتماعية 
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 –االجتماع علم المواد التي تم تدريسها في قسم  -3

مناهج البحث  -مدخل إلى علم االجتماع :ية جامعة المرقم الليب  -كلية ا دا 

علم االجتماع  -تطور الفكر االجتماعي   -النظريات االجتماعية   -االجتماعي 

 مشروع التخرج .  - التاير االجتماعي  -السياسي

لية ك –اعيةاالجتماع والخدمة االجتمعلم المواد التي تم تدريسها في قسم  -4

  ياضمام محمد بن سعود اإلسالمية بالرجامعة اإل  -العلوم االجتماعية

 - مناهج البحث االجتماعي -تاريخ الفكر االجتماعي -مدخل إلى علم االجتماع

/  لعلياانصوص اجتماعية باللاة اإلنجليزية لطالبات المستوى الثاني من الدراسات 

 ماجستير .

 أنشطة خدمة المجتمع

 : عضويـــة جمعيــــات ومؤسسات المجتمع  -1

 عضو جمعية المساعي المشكورة بشبين الكوم محافظة المنوفية  –أ

 عضو جمعية رعاية المكفوفين بالمنوفية . - 

 عضو جمعية عطاء بال حدود بالمنوفية .-ج

 عضو مجلس إدارة جمعية الهادي بالمنوفية .-د

 ة عضو مجلس إدارة اتحاد المجالس الشعبية والمحلية على مستوى الجمهوري -ه

 شار العلمي والفني لفرع اإلتحاد األفريقي للمرأة بالمنوفية المست -و

 عضو مجلس إدارة نادي أعضاء هيئة التدريس لجامعة المنوفية. -ي

سات الميدانية لمؤس والزياراتإلقاء المحاضرات وتنظيم ورش العمل  -2

 : داخل محافظة المنوفية المجتمع

 

 

 

 

 ا قطاعقوم بهفل البيئية والتثقيفية التي يوهي التي تمت من خالل المشاركة في القوا -

وفية المن محافظةالبيئة وخدمة المجتمع في كلية ا دا  جامعة المنوفية في شتى ربوع 

 وإلقاء العديد من المحالرات فيها ومنها : 
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معاهد التعليم األزهري  -بمدينة قويسنا مؤسسة األحداث 

دار المسنون بمدينة  -ن مركز أشمونلثانوي العام بسمادومدرسة التعليم ا -للفتيات

رعاية الفتيات بمدينة مؤسسة  -بمدينة منوف مدرسة التعليم الثانوي العام -السادات 

رعاية األطفال بمدينة مؤسسة  -رعاية الفتيات بمدينة شبين الكوممؤسسة  -سرس الليان

جتماعية ية االمؤسسة الرعا -مؤسسة رعاية البنين بمدينة شبين الكوم  -شبين الكوم

معاهد ومدارس التعليم  –مدرسة التربية الفكرية بسرس الليان -بمدينة سرس الليان

 .مراكز الشبا  والريالة  –األزهري 

تحاد إلقاء العديد من المحالرات لألخصائيين االجتماعيين والمديرين  في اال –

 يم تعللطالبات ال، وفي مديرية الشبا  والريالة بمدينة واإلقليمي للجمعيات 

 ؤسساتتنمية مهارات العاملين في المو األزهري بمركز منوف بمحافظة المنوفية .

 التعليمية ودور الرعاية االجتماعية بمحافظة المنوفية . 

لقومي والمجلس ا الشبا  والريالةالتي ينظمها إلقاء العديد من المحالرات في  -

لة وحمس القومي للمرأة ،أنشطة المجلللسكان ومدرسة المتفوقين والمشاركة في 

ظة ، والمشاركة في أنشطة اإلتحاد األفريقي للمرأة بمحاف"صوتك لمصر بكرة" 

اركة المش،  وإلقاء محالرات تنظمها إدارة شئون المرأة بمحافظة المنوفية، المنوفية 

كريم تفي العديد من إحتفاالت جمعية الشبان المسلمين بالمنوفية، المشاركة في 

وات ثاليات في مختلف الهيئات، إلقاء العديد من المحالرات والنداألمهات الم

 واللقاءات التي تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة بالمنوفية .

 اخليةهارات العاملين في وزارة الدمتدريم في برنامج حقوق اإلنسان وتنمية و -

 .  2018،محافظة المنوفية،

 :األنشطة  اإلعالمية  -3

 لكريماوالقرآن وصوت العر  ديد من المداخالت مع إذاعة وسط الدلتا تسجيل الع -أ

مج ثل برنامفي برامج متعددة الفضائية تسجيل العديد من الحلقات مع قناة الدلتا  - 

 بط : اوهو متاح على الر.دلتا مصر 

 عال الزيات وتكريم مركز االستشارات االجتماعية بلندن /دكتوره

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=JtPXxPKY-5o 

www.youtube.com 

 نشر العديد من المقاالت في األهرام والمساء والمنوفية ومنارة الجامعة  -ج
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 اسفيرة النواي د.عال الزيات أختارت حملة كمل جميلك -د

  التعليم أمين لجنةو الحسنة 

http://www.akhbarelyom.com/news/newdetails/ 

 

 وسائل اإلتصال والتواصل 

 المراسالتنوان ع

 

شممارع  -البممر الشممرقي -مدينممة شممبين الكمموم -محافظممة المنوفيممة

-بمرج المنمارة -أمام مستشفى المعلممين -مصطفى كامل البحري

  الدور العاشر

 صراالجتماع  /  كلية ا دا  /  جامعة المنوفية /  م علم قسم عنوان العمل

 Safasama19@hotmail.com إيميل  شخصي

 Ola.mesalhi@art.menofia.edu.eg إيميل رسمي

 Ola Elziat الفيس بوك

 ت منزل

 
2193738/048    

 ت محمول 

 
01023022812   
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