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 يأمين العزب دمحم معتز /لمدكتور    ذاتيةال السيرة
 

 

 :أواًل : البيانات الشخصية
  :العزبى دمحم معتز دمحم أميناالسم.   
  :جميورية مصر العربية –المنوفية – شيداءال –دراجيلالعنوان. 
 7991/ 9/ 02 : تاريخ الميالد.  
  : متزوج.الحالة االجتماعية 
 جامعة المنوفية-كمية اآلداب  -االجتماععمم درس بقسم : م  الحالية الوظيفة. 
 يالبريد االلكترون:                                             Profaboamin@yahoo.com 

dr.Moatazelezaby@gmail.com                         
  017122/249 :المنزل رقم تميفون 
 27017110141/27201979299: المحمول  

 :ثانيًا : المؤهالت العممية
  بتقااااادير عاااااام  ، جامعاااااة المنوفياااااة،كمياااااة اآلداب ،  جتمااااااعاالعمااااام قسااااام  ، اجتمااااااعليساااااانس  داب          

 .09/1/0229تاريخ المنح ، جيد جدًا مع مرتبة الشرف
  تاااريخ الماانح ، االجتماااع ، كميااة اآلداب،جامعااة المنوفيااةعماام قساام ، ماجسااتير فااي االجتماااع تمييااد

71/9/0229. 
 عيااااااد البحااااااوث والدراسااااااات اوفريقيااااااةاونوروبولوجيااااااا، معماااااام ، قساااااام دبمااااااوم اونوروبولوجيااااااا العااااااام،            

 .00/9/0272 تاريخ المنح، ممتازعام  ، بتقديرجامعة القاىرة
 ممتاازعاام  بتقادير ،جامعاة المنوفياة ،، كمياة اآلداباعاالجتماعمم ، قسم اونوروبولوجيا يف ماجستير، 

 .01/7/0274 تاريخ المنح
 االجتمااع ، كمياة اآلداب جامعاة عمام ، قسام " أنوروبولوجيا الساكان"يعمم االجتماع السكان يدكتوراه ف

، تبااادل مااع الجامعااات ا خاار  مرتبااة الشاارف ا ولاال مااع التوصااية بااال بع وال عااام بتقاادير ،المنوفياة
 .02/4/0279تاريخ المنح

 :لالتدرج الوظيف ثالثًا:
 01/9/0229م عياااد بقسااام اونوروبولوجيااااا، معياااد البحاااوث والدراسااااات اوفريقية،جامعاااة القااااىرة ماااان  

 .02/4/0272 حتى
   02/0/0274 حتى 0/2/0272 منذ كمية اآلداب،جامعة المنوفية،  االجتماععمم بقسم  عيدم. 
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 اااااا  حتااااااى 02/0/0274 ماااااان كميااااااة اآلداب،جامعااااااة المنوفيااااااة، االجتماااااااععماااااام بقساااااام  مساااااااعد درسم 

02/4/0279. 
 حتى اآلن. 02/4/0279من كمية اآلداب،جامعة المنوفية، عمم االجتماع م درس بقسم 
 :المشاركة( أو )الحضورالندوات والمؤتمرات :رابعاً 
  الحيااة  نوعياة"  داب، جامعة القاىرة ، تحت عنوانلقسم عمم النفس، كمية اآلاوول   اإلقميمي المؤتمر

 . 0229 أكتوبر 07-79 "خالل الفترة ما بينوالتغيرات المجتمعية 
  ىرة، جامعاة القاامعيد البحوث والدراسات اوفريقية، لمبحوث العممية وتطبيقيا الرابع الدولي لمؤتمرا ،

 04-00 خاااااالل الفتااااارة ماااااا باااااين " أ ري ياااااا يا مااااان الغاااااذا ي  ااااا " إمكانياااااات تح يااااا تحااااات عناااااوان
 .0229ديسمبر

  تحااااااات عناااااااوان ،الدراساااااااات المساااااااتقبمية واإلساااااااتراتيجية بالقااااااااىرة بمركاااااااز الراباااااااع الااااااادولي الماااااااؤتمر               
 .0272 سبتمبر 04-00الفترة من  يف" المرأة وتحديات الت رف واإلرهاب "
   عاداد السايرة ا ن " نوانع، بجامعة القاىرة  ،كمية االقتصاد والعموم السياسيةندوة جتياز الشخصاية واع

 .    02/72/0272 بتاريخ "الذاتية
 خالل الفتارة مان  "مصر العشوا يات  يبعنوان "، جامعة المنوفيةكمية اآلداب،، يالوان يلعمما مؤتمرال

 .0277نوفمبر 4 -0
 خالل رؤ  وآ اق -يناير 32ثورة  " بعنوان ،، جامعة المنوفية كمية اآلداب العممى الوالث، مؤتمرال "

 .0270نوفمبر  1 -4الفترة من 
 خمساون " عناوان تحات ،جامعاة القااىرة ، لمعيد البحوث والدراسات اوفريقياة دولي الخامسلر اؤتمالم

 .0270مايو 00 -00خالل الفترة من  "عامًا عمل العمل الوحدوي ا  ري ي
 ي"البحااااث العمماااا بعنااااوان ،ة القاااااىرة، جامعاااا كميااااة اآلداب،  قساااام االجتماااااع العممااااى الوااااانى، رمااااؤتمال 

 .0270ديسمبر 0 -7خالل الفترة من  رؤ  بحثية جديدة " -مصر يوقضايا التنمية   ياالجتماع
 المن ما  نحاو التنمياة  – هوية مصار" بعنوان ،المنوفية، جامعة  كمية اآلدابالرابع،  يالعمم رمؤتمال

 .0274نوفمبر 1-4خالل الفترة من  "المستدامة
 جامعاااااة المنوفياااااة ، كمياااااة اآلدابكاااااز البحاااااوث الجكرافياااااة والكارتوجرافياااااة، قسااااام الجكرافياااااا، ر نااااادوة م         

 اإلوناااااين ياااااوم "والعشااااارين الحاااااادي م ماااااع ال ااااارن  نحاااااو حضاااااارة مصااااارية جديااااادة  ااااال بعناااااوان"

 .71/0/0272الموافق
 مست بل "عنوانكمية اآلداب، جامعة حموان ب،  الوالث العممي الدوليومشاركة بالمؤتمر  شيادة حضور 

 .0271مارس  71-72 خالل الفترة من ،"العموم اإلنسانية واالجتماعية  ل ةيالبي الدراسات 
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 الاادرن  لمكا حااة يالعااالمباااليوم  محافظااة المنوفيااة ومشاااركة فااي احتفااال شاايادة حضااور (End TB)              
World TB Day لألمراض الصادرية وجمعياة  ةمن مديرية الشئون الصحية بالمنوفية واإلدارة العام
 االونااااااااااينيااااااااااوم ( بفناااااااااادب الجامعااااااااااة بشاااااااااابين الكااااااااااوم، وذلاااااااااا  NTSالصاااااااااادرية) النياااااااااال لألمااااااااااراض

 .09/0/0271الموافق
 عضاو بمجناة الاادايا والادرو " الةعن المشاركة الفع جامعة المنوفية، من كمية اآلداب، شيادة تقدير" 

                       نابعنااااااو  ،جامعااااااة المنوفيااااااة اآلداب اوول لكميااااااة الخااااااامس والاااااادولي ياإلقميمااااااالمااااااؤتمر  تنظاااااايم يفاااااا
 .0271 نوفمبر 9 -1 الفترة من ي" فظل عالم متغير ي  أزمة العموم اإلنسانية"
 "الماؤتمر السانو  الوااني والخمساون عميااا المارأة المصارية وزياادة اإلنجااب مالااا وماا ندوة بعنوان ،"

 .02/70/0271 القاىرة، يوم االونين لمعيد الدراسات والبحوث اإلحصائية، جامعة
 السنو  العشرين لممركز القومي لمبحوث االجتماعياة والجنائياة بالقااىرة  في المؤتمر مشاركة بالحضور

  .0279 يونيو 79-79 الفترة من خالل "، وذل التنمية المستدامة تحدياتو  السكان عنوان" تحت
 :دورات التدريبية: ال خامساً 

  مركااز البحااوث والدراسااات  " ماااارات البحااث العممااي  ااي العمااوم االجتماعيااة"انبعنااو ة يبياادورة تدر
 .0229مارس  01-74االجتماعية، كمية اآلداب، جامعة القاىرة ، في الفترة من 

 (ورشة عملIOMلبحث دراسة أوضاع الالجئين الميجرين عام ) 0229. 
 لمتنمياااااة البشااااارية لمتااااادريب  تساااااكمركاااااز نيون، " مااااااارات التنمياااااة البشااااارية" بعناااااوان ىبرناااااامي تااااادريب

 .0272مارس  ،محافظة المنوفية،  ة شبين الكومبمدين واالستشارات
  "دورة تدريبااة فااى التحمياال اوحصااائىSPSS" ،كميااة اآلداب دراسااات االجتماعيااةالبحااوث وال مركااز ، ،

 .0272 أبريل 00-77 جامعة القاىرة ، خالل الفترة من
  بااداع  إديااو ركزااااااام، " الحياااة الشخصااية والعمميااة لوض  اا"  اان التفااا بعنااوان ىبرنااامي تاادريب ماسااتر واد

 .72/72/0272بتاريخ  الجيزة،،  يةلتنمية البشر المتدريب و 
  رةاااااااااااالقاى،  يةمتنمياااااة البشااااار التااااادريب الكناااااد  ل ركزاااااااااام "ضاااااغوا اإلدارةعناااااوان" ب ىبرناااااامي التااااادريب ،            

  .72/0272/ 72بتاريخ 
  كمية دار العموم ، جامعة القاىرة، خالل الفترة من "،  ماارات المغة العربيةبعنوان" مكوفة يةدورة تدريب

 .0272ديسمبر 77 -أكتوبر 09
   جامعاااة كمياااة االقتصااااد والعماااوم السياساااية ، كاااز الدراساااات االقتصاااادية والمالياااةبرناااامي تااادريبي بمر ،

من مبااادرة صااندوب اوماام المتحاادة اإلنمااائي "ضااالتوعيااة با هااداف اإلنما يااة ل لفيااة "القاااىرة بعنااوان
 02/77/0272خااالل الفتاارة ماان امعااة القاااىرة ،قطاااع خدمااة المجتمااع وتنميااة البيئااة بجبالتعاااون مااع 

 .1/70/0272إلى 
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  ال ااااهرة  يجاااامعت أعضااااي هي اااة التااادريس  قااادراتمركاااز تنمياااة  -دورات إعاااداد المعمااام الجاااامعي
 : يةوتشتمل عمى الدورات التال ،والمنو ية

 .0229أكتوبر  74-70اإلتجاىات الحديوة في التدريس خالل الفترة من  . أ
 .0272فبراير  0-7 منميارات اإلتصال الفعال خالل الفترة  . ب
 .0272مارس  04-00الساعات المعتمدة خالل الفترة من  . ت
 .0272أغسطس  72-9خالل الفترة من  أخالقيات البحث العممي . ث
 .0272 أغسطس 71-72رة من أخالقيات و داب المينة خالل الفت . ج
 .0272 أغسطس 04-00نظم وتقويم اإلمتحانات خالل الفترة من  . ح
 . 0274مارس  70-70عمال الجامعية خالل الفترة من او فيالجوانب المالية والقانونية  . خ
 .0274مارس  79 -71 خالل الفترة من العممية التدريسية فيالجودة  معاير . د
 .0274أبريل  72 -9ة من خالل الفتر  البحويدارة الفريق إ . ذ
 .0272نوفمبر 02-09اتخاذ القرارات وحل المشكالت خالل الفترة من  . ر
 . 0271 ديسمبر 2 -4 استخدام قواعد البيانات العالمية خالل الفترة من . ز
  "خااالل  "دبمومااة التنميااة البشااريةبرنااامي تاادريبي بااالمركز العربااي اووروبااي لمشااباب والتنميااة بعنااوان

 .0270 أبريل 77-1الفترة من 
  المعموماات نظام وتكنولوجياا مركازإدارة التادريب عماى الحاساب  "نترناتواإل  يالحاسب اآللا "يفادورة ،

 .0274 مايو 09-70 خالل الفترة من ممتاز، بتقدير جامعة المنوفية
 حمماة تجميال قسام االجتماا  " عان المشااركة الفعالاة فاى جامعة المنوفية دابشيادة تقدير من كمية اآل

 .0274/0272خالل العام الجامعى" ميةبالك
 بالكميااة  "أساارة الشااروق  "داب جامعااة المنوفيااة عاان ريااادة اآل شاايادة تقاادير ماان قساام االجتماااع بكميااة

 .0274/0272 والمجيودات الفعالة فى تنفيذ أنشطة القسم لمعام الجامعى
 جامعاة المنوفياة خاالل  ،"دابكمياة اآل لخريجاي ل ا ولممت ل التوظيفال  " فيالمشاركة  عن شيادة تقدير

 .0274 نوفمبر 01 -01 الفترة من
   المشاااركة بالحضااور لعاادد ماان الااورش التدريبيااة بوحاادة الجااودة ، كميااة اآلداب، جامعااة المنوفيااة عمااى

 النحو التالى:
 "وضع آلية لدعم ال الب المتميزين والمتعثرين وذو  االحتياجاات الخاصاة"، بعنوانالورشة ا ولل . أ

 .02/2/0274الموافق يوم اوحد
يااااااااوم اوربعاااااااااء  "ت ااااااااوير وتفعياااااااال خ ااااااااة التاااااااادريب المياااااااادانل"، بعنااااااااوانالورشااااااااة الثانيااااااااة . ب

 .01/72/0274الموافق
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اسااتبيانات لدراسااة وتحديااد احتياجااات المجتمااع الح ي يااة وتضااميناا  اال "، بعنااوانالورشااة الثالثااة . ت
 .71/77/0274يوم اوحد الموافق"خ ة الكمية

وضااع نظااام معمومااات ماارتب  ب اعاادة بيانااات الكميااة لتوثياا  الخاادمات  "، بعنااوانلرابعااةالورشااة ا . ث
 .07/70/0274" يوم اوحد الموافق وا نش ة التل ي دماا ق ا  خدمة المجتمع

البحااث العمماال ووضااع  تنظاايم ناادوات ودورات تدريبيااة لتشااجيع وتحفيااز "، بعناوانلخامسااةالورشااة ا . ج
 .79/0/0272الموافق ربعاءيوم او ،"لبحثيةات والندوات االمؤتمر  يال الب   آلية إلشراك

"ياوم  عمل اتفاقيات تعااون ماع منظماات المجتماع المادنل وساوق العمال"، بعنوانسادسةالورشة ال . ح
 .00/0/0272اوحد الموافق

" عمل خ ة معتمدة تشمل البرامج الفعالة لخدماة المجتماع وتنمياة البي اة" ، بعنوانسابعةالورشة ال . خ
 .7/4/0272يوم اوربعاء الموافق

 0274مايو   الوقافات والحضارات وبعضيا، عن المشاركة ببرنامي سوليا لمتواصل بين شيادة تقدير. 
 يدورة تدريبياااااة فااااا"SPSS" ،أبريااااال 0 خاااااالل الفتااااارة مااااان ،منوفياااااةجامعاااااة ال ،الخدماااااة العاماااااة مركاااااز–        
 .0272 مايو 74
  التاادريب "ارة الشااباب والرياضااة بعنااوانبالتعاااون مااع وز  تايجيباادورة تدريبيااة ماان شااركة مايكروسااوفت

 .0272 مايو 77–1 خالل الفترة من  ،"الحاسب اآللي يعمل الماارات ا ساسية  
 لطاااالب قاااادة و ااان بعناااوان" إعاااداد قاااادة لخدماااة الاااوطن ورياااادة المساااتقبل المشااااركة الفعالاااة بممتقاااى "

 الخاال  عباد أحمد السيد د/ أ. معاليتحت رعاية  وانوالمعاىد المصرية بمعيد إعداد القادة بحم الجامعات
 .0272 أغسطس 79-74 خالل الفترة من التعميم العالي اوسبق، وزير
 إقاماة وتنظايم حفال ا تتااح  "فايعان المشااركة الفعالاة  من كمية اآلداب، جامعة المنوفية، شيادة تقدير

 .01/9/0272" وذل  يوم اوربعاء الموافق جامعة ال فل بالكمية
 قاماااة دورة فاااى التنمياااة البشااارية بعناااوان"  المشااااركة فاااى ، مركاااز وحااادة الخدماااة "ت اااوير الاااذاتتنظااايم واد

 .09/72/0272-01الفترة من  خاللوالمكات، كمية اآلداب، جامعة المنوفية، لالستشارات البحوية 
  "ال بال والادينل وقضاايا  المنظاور االناث مان ختانشيادة اجتياز ورشة العمل التدريبية تحت عنوان

والطفاال  لمجمعيااات العاممااة لمناىضااة الممارسااات الضااارة ضااد الماارأة النااوعي" باالتحاااد كان والتنميااةالساا
 . 72/0/0271-9، جامعة المنوفية خالل الفترة من بالتعاون مع كمية اآلداب

 كمية اآلداب لخريجي الثانيالتوظيفل  الممت ل" ميظوتنإعداد  فيعن المشاركة الفعالة  شيادة تقدير،" 
 .0271مارس  04-00المنوفية خالل الفترة من  ةجامع
  مركز البحوث والدراسات االجتماعية،  العموم االجتماعية" ي  يناجالمالتأسيس  "بعنوانة يبيدورة تدر

 .0271 سبتمبر 00-79 الفترة من ، في جامعة القاىرة كمية اآلداب،
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 ،وذلاا  يااوم  ""جامعااة ال فاالبرنااامي  عاان المشاااركة الفعالااة فااي تنفيااذ شايادة تقاادير ماان جامعااة المنوفيااة
 .01/7/0271الخميس الموافق 

 التخ ااي  "، و"عماال وماااارة كتابااة الم ااابالت الشخصااية عماال الحصااول كيفيااة بعنااوان" شاايادات تقاادير
"، مؤسساة جراناد أكااديمي بالتعااون ماع مركاز تادريب البرلماانين برمجة المغاة العصابية"، و"اإلستراتيجي

 .79/4/0279فظة المنوفية، يوم اوربعاء الموافق العرب، شبين الكوم، محا
 البياناات  إدخاال بعناوان" لمحاسب اآللي إفادة عن اجتياز برنامي تدريبيData Entry" خاالل الفتارة ،
 محافظة المنوفية. عام  التابع لديوان ، مركز الدراسات الوطنية0279يونيو 01-00من
  المصااارية لمتنمياااة ، الجمعياااة "إدارة الماااوارد البشااارية برناااامج ت اااوير" خبااارة عااان المشااااركة فااايشاايادة

 .0279 يوليو 1-4 الفترة من في، االقتصادية وريادة اوعمال
 :والن اباتعضوية الجمعيات  : اً دسسا
  0229منذ عام  قابة المين االجتماعية بالقاىرةعضو بن. 
 0229منذ عام  ةعضو بالجمعية المصرية اونوروبولوجية اوفريقي. 
  0229منذ عام عضو بالجمعية المصرية الجكرافية بالقاىرة. 
   0229 ضو جمعية رعاية المكفوفين بالمنوفيةع. 
  0229أفريقيا بالقاىرة  يعضو جمعية تنمية اإلنسان والبيئة ف. 
 0279عام  لتنمية المجتمع منذ   الريف المصر رعاية  عضو جمعية. 
  0279الجمعية المصرية لمتنمية االقتصادية وريادة اوعمال منذ عام عضو. 
 :ماارات المغة ًا:بعسا
 نجميزية: ممتاز قراءة وكتابة واستماع.اإل 
  
 :مميةاالهتمامات الع :ثامناً 
  .الديموجرافيا والدراسات اإلحصائية 
 ونوروبولوجيا االجتماعية والوقافية.ا 
 .اوساليب الكيفية 
 .الدراسات الدينية 
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 :خدمة المجتمع والبي ة(  المجتمعية )المشاركةميةما نش ة الع :تاسعاً 
 والوانياة والوالواة(  اوولى االجتماع بالفرب) عمم عمى التدريب الميداني لطالب قسم اإلشراف الميداني

 . 0279 حتى 0272منذ عام
 خاالل الفتارة مان  عمى مشروعات التخرج لطالب التدريب الميداني بالفرقاة الرابعاة اإلشراف الميداني

 (:الموضوعات البحثية نماذج من)0271 إلى 0272
دراسة ميدانية عمى عيناة مان اوسار  -اوسرية في تكير قيمة وقافة الحوارالتنشئة االجتماعية  دور .7

 .0277المصرية خالل العام الجامعي
خاالل  جامعاة المنوفياة عينة مان طاالب عمى دراسة استطالعية -الوقافة السياسية لمشباب الجامعي .0

 .0274 العام الجامعي
 .0272 دراسة ميدانية خالل العام الجامعي – الرأسمالية الحضرية وعالقتيا بالطبقة االجتماعية .0
دراساة ميدانياة  -طاع غير الرساميالمحددات االجتماعية والوقافية لمعنف ضد المرأة العاممة في الق .4

 .0272خالل العام الجامعي
 دراساة إستشارافية خاالل العاام الجاامعي -اوبعاد المجتمعية لظاىرة اإلرىاب في المجتمع المصار   .2

0272. 
 الجاامعي خاالل العاام حاديوا   دراساة تحميمياة لممطمقاات -العولماة عصار في االجتماعية لمطالب اآلوار .1

0272. 
 دراسة تحميمية بمحافظة المنوفية -اإليواء اعية لمخدمات المقدمة لألطفال داخل دورالجدوى االجتم .1

 .0272 خالل العام الجامعي
خاااالل العاااام  الجاااامعي عناااد الشاااباب القااايم االجتماعياااة عماااى وتأويرىاااا التواصااال االجتمااااعي وساااائل .9

 .0272 الجامعي
دراساة ميدانياة فاي إحادى قارى  -صرواالقتصادية لمشاريع محو اومية في م المعوقات االجتماعية .9

 .0271 خالل العام الجامعي محافظة المنوفية
دراسااااة تحميميااااة لمماااارأة  -واالقتصااااادية لمتمكااااين االقتصاااااد  لمماااارأة المعيمااااة المعوقااااات االجتماعيااااة .72

 .0271 خالل العام الجامعي الرسمي القطاع غير العاممة في
طمقااااات الم   عيناااة ماااان دراساااة حالااااة عمااااى -رعماااى الطااااالب المبكاااا المحاااددات االجتماعيااااة و وارىااااا .77

 .0271 خالل العام الجامعي بمحافظة المنوفية
عينااة  عماى دراساة ميدانياة -عماى مادى وعاي الشاباب الجااامعي بحقاوب اإلنساان االجتماعياة اآلواار .70

 .0271 جامعة المنوفية خالل العام الجامعي من شباب
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مااان  عيناااة عماااى دراساااة ميدانياااة -0277 ايرينااا 02المشااااركة السياساااية لممااارأة المصااارية بعاااد واااورة  .70
 .0271 محافظة المنوفية خالل العام الجامعي

جامعاة المنوفياة خاالل  عيناة مان طاالب عماى دراساة -اليجرة غير الشرعية اتجاىات الشباب نحو .74
 .0271 العام الجامعي

 المتحدة، تحات  ة الدولية التابعة لألممعميو منظمة اليجر  الذ  أشرفت يالبحث الميدان يالمشاركة ف
 .0272 أكتوبر ىالخاص بو ف التقرير نشر ىوالذ "أوضا  العراقيين  ي مصر "عنوان

 نائياااة البحاااث الميااادانى الاااذ  أشااارف عمياااو المركاااز القاااومي لمبحاااوث االجتماعياااة والج ىالمشاااركة فااا
 .0272 في نياية نوفمبر "أ فال بال مأو   "بالتعاون مع محافظة الجيزة، تحت عنوان

 جامعاة  ،، كمياة اآلداباالجتمااععمام أجاراه قسام   البحث الذ فيعن المشاركة الفعالة  ديرشيادة تق
دراساة اسات العية لارؤ   -ومست بل الشخصية المصرية 3122 يناير 32 ثورةالمنوفية بعنوان" 
 .0272 سبتمبر -خالل الفترة من يوليو "من المجتمع المصر   المتخصصين

 0272 وحتى 0272 جامعة المنوفية منذ ،، كمية اآلدابالشروب مى أسرة ع يالمشرف العمم. 
 0272 وحتى 0272 جامعة المنوفية منذ ،كمية اآلداب، الوالوة ةعضو كنترول الفرق. 
  0277 وحتى 0272 جامعة المنوفية منذ ، كمية اآلداب التعميم المفتوح،عضو كنترول. 
 0272 وحتى 0274منذ  المنوفية جامعة ،، كمية التجارةالوانية)انتظام( ةعضو كنترول الفرق.  
 ،الواااااااني عاااااان الفصاااااال الدراسااااااي جامعااااااة السااااااادات عضااااااو كنتاااااارول الفرقااااااة الوانيااااااة، كميااااااة التربيااااااة                

 .  0272/0271 لمعام الجامعي
  0272 وحتى 0274منذ  المكتبة بالكميةمنسق قسم االجتماع بوحدة . 
 0272 وحتى 0274منذ مية منسق قسم االجتماع بوحدة إدارة الخريجين بالك . 
 0272 وحتى 0274 ذعضو فريق الجودة بالكمية من . 
  0271 وحتى 0272عضو فريق وحدة التوويق والمعمومات بوحدة الجودة بالكمية منذ. 
 ،المشاااركة بوحاادة الجااودة بالكميااة والمشاااركة الفعالااة فااي  عاان جامعااة المنوفيااة إفااادة ماان كميااة اآلداب

التعمااايم  معياااار ضااامن الفرياااق التنفياااذ  لمبرناااامي عضاااو والعمااال ة لالعتمااااد،تأىيااال الكميااا عماااى العمااال
 .09/9/0271والتعمم، بتاريخ 

 اوول( لكميااااة  يالخامس)الاااادول   الاااادور  ي االسااااتبيانات الخاصااااة بتقياااايم المااااؤتمرالقيااااام بتحمياااال نتااااائ
العماااوم  أزماااة ، تحااات عناااوان"0271ناااوفمبر 9-1الفتااارة مااان ياآلداب، جامعاااة المنوفياااة، المنعقاااد فااا

"، وذلااا  بتكمياااف مااان قبااال السااايد اوساااتاذ الااادكتور/ وكيااال الكمياااة ظااال عامااال متغيااار ياإلنساااانية  ااا
 .72/7/0271لمدراسات العميا والبحوث، بتاريخ 

 


