
This file has been cleaned of potential threats.

 

To view the reconstructed contents, please SCROLL DOWN to next page. 



 

 
 

 

 

 

السيرة الذاتية 

 لألستاذ الدكتور

عال عبد المنعم 

 مصلحي الزيات

علم رئيس قسم 

 االجتماع 

كلية اآلداب جامعة 

 المنوفية
 

 



 
 المحتويات

 العنوان م

 البيانات األساسية أوال

 التدرج العلمي والوظيفي ثانيا

 األبحاث العلمية المنشورة ثالثا

 الجوائز والتكريمات رابعا

 المؤلفات العلمية المنشورة خامسا

 عضوية الهيئات العلمية سادسا

 الدورات التدريبية سابعا

 المشاريع البحثية ثامنا

 اإلشراف على الرسائل العلمية ومناقشتها تاسعا

 حضور وتنظيم األنشطة العلمية عاشرا

 السفر واإلعارات  حادي عشر

 التدريس واألنشطة التعليمية ثاني عشر

 مهام الوظيفة والجودة ثالث عشر

 أنشطة خدمة المجتمع وتنمية البيئة رابع عشر

 وسائل اإلتصال والتواصل خامس عشر

 

 

 



 البيانات األساسية 

 

 أ.د/ عال عبد المنعم مصلحي الزيات االســـــــــــــم 

 الوظيفة 
رئيس قسم علم االجتماع وفقا للقرار 

 11/2/2020( بتاريخ 341رقم)

 أستاذ علم االجتماع  الدرجة العلمية 

 جهة العمل 
 –كليمما اادا    -االجتممماع  علمممقسممم 

 جامعا المنوفيا

 8/10/1973 تاريـــخ الميــالد 

 1997 /26/4 تاريخ التعيين
 



  التدرج العلمي والوظيفي

 

 
 التدرج العلمي : -أ

االجتماع ، جامعة المنوفية ، بتقدير جيد جداً مع مرتبة الشرف  علمليسانس اآلداب من قسم  -1

 1996دور مايو 

 .  1997االجتماع ، كلية اآلداب ، جامعة المنوفية ، دور مايو  علمتمهيدي ماجستير ، قسم  -2

جتماع  ، كلية اآلداب جامعة المنوفية بتقدير ممتاز اال علمماجستير في اآلداب تخصص  -3

. وعنوانها ) األبعاد االجتماعية لإللتهاب الكبدي الفيروسي في 10/10/2001تاريخ المنح 

 الريف المصري ، دراسة سوسيو أنثروبولوجية في محافظة المنوفية ( 

االجتماع ، كلية اآلداب جامعة المنوفية مع مرتبة الشرف  علمدكتوراه في اآلداب تخصص  -4

، وعنوانها) الدور السلبي للحوامل وعالقته بصحة 08/02/2006األولى،تاريخ المنح 

 الجنين ، دراسة حالة على أمهات األطفال المعاقين ( 

 التدرج الوظيفي :  -ب

 26/4/1997اعتباراً من جامعة المنوفية ،  –كلية اآلداب  –االجتماع  علمدة بقسم يمع -1

جامعة المنوفية ، اعتباراً من  –داب كلية اآل –االجتماع  علم مدرس مساعد بقسم -2

27/1/2001. 

 .26/3/2006جامعة المنوفية ، اعتباراً من  –داب كلية اآل –مدرس بقسم االجتماع  -3

جامعة المنوفية اعتباراً  –داب كلية اآل –االجتماع  علمأستاذ علم االجتماع المساعد ، بقسم  -4

 . 23/4/2012من 

جامعة المنوفية اعتباراً من  –داب كلية اآل –االجتماع  علمأستاذ علم االجتماع الطبي، بقسم  -5

27/9/2017 . 

 . 11/2/2020( بتاريخ 341رئيس قسم علم االجتماع وفقا للقرار رقم) -6

 

 

 



  المنشورة األبحاث العلمية

 

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

)اإلنجاب القيصري في محافظة المنوفية : دراسة للعوامل االجتماعية والثقافية من وجهة نظر أطباء التوليد( ، مجلة  -1

 . 2007 بحوث كلية اآلداب ، جامعة المنوفية ، عدد أكتوبر، لعام 

)الحناء بين التقليدية والمعاصرة : دراسة إثنوجرافية في إحدى المدن الليبية( ، بحث مشترك ، مجلة كلية اآلداب ،  -2

 . 2008جامعة بنها ، عدد يوليو، لعام  

ة )المحددات المجتمعية لصورة المرأة المصرية في الخارج:دراسة ميدانية في مدينة الخمس الليبية (،مجلة كلي -3

 . 2010اآلداب،جامعة المنيا،عدد يناير، لعام 

)اإلعاقة والرعاية االجتماعية الشاملة : دراسة ميدانية لمؤسسات رعاية المعاقين بمحافظة المنوفية (،مجلة كلية -4

 .  2010اآلداب،جامعة المنوفية،عدد يوليو، لعام 

األبعاد الفسيولوجية واألسرية  دراسة ميدانية في:الطمث والتفاعل االجتماعي للمرأة المصرية انقطاعأزمة ) -5 

 . 2011  ،لعامجامعة القاهرة ،عدد إبريل،مجلة كلية اآلداب(،لألزمة

)شبكة التواصل االجتماعي ومستقبل الفتاة العربية:دراسة ميدانية لآلثار االجتماعية والصحية )مدينة الرياض  -6

 . 2013عدد أكتوبر ، لعام  نموذجاً(،مجلة كلية اآلداب ، جامعة القاهرة ،

الشبكة الدولية للمعلومات ( ، عبر سوسيولوجية مقارنة البدانة : دراسة )أثر إستخدام الوسائل التكنولوجية في ظاهرة  -7

 .2014مجلة كلية اآلداب ، جامعة المنصورة ، عدد يناير ، لعام 

( ، مجلة كلية اآلداب ، جامعة منوفيةت من محافظة الة حاالدراس:  الالمساواة النوعية وسلوك المرض)إعادة إنتاج  -8

 . 2014بنها ، عدد أبريل ، لعام 

جينوم (،المجلة العربية لعلم دراسة في علم اجتماع ال: القوة االجتماعية للمعرفة الجينية و مستقبل الهوية العربية ) -9

 .  2015االجتماع ،كلية اآلداب،جامعة القاهرة ، عدد يناير ، لعام 

سكيكدة ، الجزائر ، العدد  -1955أوت  20)ميالد علم اجتماع الجينوم(،مجلة البحوث والدراسات اإلنسانية ، جامعة  -10

  2015، لعام  10

)العولمة وأثرها على التماسك االجتماعي لألسرة : دراسة ميدانية عبر بعض الدول العربية( ، مجلة كلية اآلداب ،  -11

  2015، لعام  79دد جامعة اإلسكندرية ، الع

) مجتمع المخاطر والتنمية المستدامة:دراسة ميدانية لآلثار االجتماعية والصحية "مصر نموذجا( ، مجلة كلية -12

 . 2016، 81اآلداب،جامعة األسكندرية،العدد 

،حوليات كلية (وفيةمحافظة المن:دراسة ميدانية على عينة من ى اإلنسانوالساعات البيولوجية لد التكنجة االجتماعية) -13

  . 2016 لعام 44ديسمبر" ،المجلد  –جامعة عين شمس،العدد الرابع،"أكتوبر،اآلداب

 

 



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

 

 

)التلوووالبالي وووواب أطفووومعبقينووومؤبمرووومف لة بمووواطر بالينالووواب الرلووومي بالي و ووواب  ممروووابالرووو عبللرلوووا باليي ووواب -1

ب.بب2007قكتاب  بب31-ب28 التكنالا  اب ببنابغمزيب بل ي م بفابالنت ةبملب

فابالرممل لب:بدراسابطحل ل ابفابأيمربعلمباال ترمعبالصونمعابة بالرواطر بالرلروابا  ؤبب)الرهلبالصنمع اب قث هم -2

لتسايقباليحالبالفممر ابالتيي ق اببرناانب)اليحثبالرلرابفابخدمابالصنمعابةب ب ممرابالرناف وا ببفوابالنتو ةبمولب

ب.ب2009قكتاب  ببب8ب-7

رلرووابالر بووابال ملووثبعتوو بللفتصوومدبالرنيلووابببرنوواانب)الرنووابالرنيلوواب قثوو ةبعلوومبأووحابالروو قةبةب الروواطر بال -3

)االفتصمدبالرنيلابفابضاءبالرتغ  اتباالفتصمديابالررمأو ةبةب بكل واباالفتصومدبالرنيلواببفممروابالرناف واب بفواب

ب.ب2009طافري  ببب19ب–ب18النت ةبملب

لرتلصصو لببوملتنايفبفوابالقيومعب)التلالبالي واب د رهبفاباإلعمفمتبالتكاين ابلأل نواب:بدراسوابطحل ل وابلو   با -4

 الراطر بالد لابال ملثبلتنر ابالي واب خدمابالرفترعببرناانبالي وابفااليياب)ع ضباإلشكمل اب الحلاؤبالررل اةب 

ب.بب2009ديسري  بب9ب–ب8الرفتررمتبالر ب ابعي بالرصار بكل ابداربالرلا ب ممرابالن ا ب بفابالنت ةبملبب

اإل ترمعابفابالراسسمتبالترل ر ابالل ي اةب بالراطر بالد لابال مطابلقسمباال ترمعببكل اب)الد ربالرهنابلألخصمئاب -5
ب2ب–ب1اال ترمع ابفابالرفتررمتبالر ب ابةب بفابالنتو ةبمولببااآلداعب ب ممراباليفمزيقببرناانب)الترل مب الرسا ل 

 .بب2010ممرسب ب

بفممراباإلمم بمحردببلبسرادباإلسلم اب بخلؤبالرم بابالرتمركاببحضاربالراطر بالرلرابا  ؤبللرلتقمباليلب -6

ب.ب2011/ب2010الفممراب

الرتمركاببملحضاربفابالراطر بالرلرابلرنتد بالت اكابالرفترر ابفابمفمؤباليحثبالرلراببرناانبأنمعاباليحثب -7

ب.بب2011أب يلب بب27-26 ب ممراباإلمم بمحردببلبسرادباإلسلم ا بالنت ةبملبالرلرا بالررلكاب

ةب بماطر بل عميتهمببامقت حبر يالاافرهمب م داط ابدراساب:ببالررمفانبب لبالاافعب الرأماؤبفابالرفترعبالرص ي) -8
فضميمباإلعمفابفابال يابالرص ي اله وابالرممابلقصاربال قمفاببملترم نبمعبمحمفظاب بكن بالت خب بديسري  بب

ب.ب2011

ةب بالراطر بالد لابا  ؤبلررداءبف ديابليمح ابمص يا:بطف باببرر اد رباليحثبالرلرابفابماا هابالرتمكلبالرفت) -9

ب.بب2012ينمي بب26-24الدراسمتبالرل مب اليحثبالرلرابفاب ممرابا فصمب بغيةب بفلسي ل بفابالنت ةبملب

بص حقاقبالررمف لبفابم بماطر برستقيلبيب:بب لبطحديمتبالاافعب آفمقبالرص الرفترعبالبفابذ  باإلعمفابمتمكل) -10

ب.بب2012 بديسري ب٣ب بفندقبشي د بب لبالاافعب الرأماؤب بطظرتهب رر ابرعميابحقاقبالرراف لب ب

ة فرمل متبالرمئدةبالق يابالرص يابفابب لبالتفذي ب ملمحبالتغ   باالصح أعمفابالتنر اب السلي ابالررتقداتبال قمف اب) -11
بملترم نبمعبأدارةباليحالب الدراسمتببمله وابالرممابلقصاربالرستدي ة بالراطر بالرلرابا  ؤ  ممرابالرناف اب

 .2013ينمي ب ب24-22ال قمفابفابالنت ةبملب

ةب بالراطر بالد لابال مطابلر كيباليحالبآفمقبعلمبا ترمعبالف نا :بطحاببالينمءباال ترمعابللررمرفبالف ن ا) -12
رمع اب ا طسمط ابفابالرملمباإلسلمابةب ب ممراب االستتمراتباال ترمع ابلندنب ببرناان)بماضاعمتبالرلا باال ت

ب.بب2013في اي  ب27-ب25زايدبدباب بفابالنت ةبملبب

 بةبدراسمتبم داط ابلإلشكمل اب الحلاؤبالررل ا:بال قمفابالرفترر ابالسلي ابطفمهبالر قةبالرص ياب آفمقبالتغ   ب) -13
-ب11ردنب ببرناانب)بثقمفابالتنر ابةب بفابالنت ةبملببالراطر بالد لابال مملبعت ب ب ممرابف لدل ن مب بعرمنب با 

ب.بب2013طافري ب بب13

 



المؤتمر السنوي إلدارة التمكين الثقافي )ذوو اإلعاقة في المجتمع المصري بين الحاضر والمستقبل( ، 14

 لذوي االحتياجات الخاصة بالهيئة العامة لقصور 

، جامعة طنطا ،  (الجتماعيةاذوو االحتياجات الخاصة وآليات التمكين في ضوء المتغيرات ) عنوانب ،الثقافة 

 .2013ديسمبر  4 -2الفترة من 

الدولي المؤتمر  للبشر بين التجذير ومالمح التغيير(، بحث مشترك ، صحيالحداثة ومستقبل األمن ال)15

 12-10الثالث لمركز البحوث واإلستشارات االجتماعية بلندن ، معهد الكويت لألبحاث العلمية ، الفترة من 

 . 2014فبراير 

دراسة استطالعية في علم اجتماع الجينوم / مصر :سرة العربيةإنتاج المعارف الجينية ومستقبل األ)16

تجارب :البينية بين العلوم االجتماعية والعلوم األخرى العالقات"الدولي الثالث ( ، المؤتمر نموذجا

في الفترة من  سلطنة عمان( –جامعة السلطان قابوس )مسقط ، كلية اآلداب والعلوم االجتماعية (، وتطلعات

 . 2015 ،ديسمبر 17 -15

دراسة تقويمية لبرنامج تدريبي في جامعة :المهتمين بذوي اإلعاقة توعيةمؤسسات التعليم العالي و)17

، بالتعاون مع منتدى  لندن –لمركز البحوث واألستشارات االجتماعية (،المؤتمر الدولي الخامس المنوفية 

 . 2016يل ، أبر 20-18الفكر العربي ، عمان ، األردن ، في الفترة من 

مركز "الدالالت اإلرهابية لألمن الصحي في الدول النامية:دراسة تحليلية"، المؤتمر الدولي السادس،18

، بالتعاون مع منتدى الفكر العربي، عمان، األردن ، في الفترة من  لندن –البحوث واألستشارات االجتماعية 

 . 2018أبريل ،  16-18

جودة التعليم العالي:من منظور علم االجتماع،المؤتمر الدولي األول "العمليات االجتماعية و ضمان 19

 11-9لمركز ضمان الجودة في جامعة المنوفية،تحت عنوان/جودة التعليم وريادة االعمال،في الفترة من 

 .2018سبتمبر 

 

 

 

 



  الجوائز والتكريمات
(، الشيخ خليفة بن سللما  بلن مدملل خل خليفلةع الةلميلة ال ام لة سمو جائزة في )الفائز األول  -1

   . 2013،مارس عام بملي ة عيسى بمملكة البدرينمركز مةلومات المرأة والطفل 

 

وذللل  إسللم م عرو والل اعة مكللريل فللي الةيللل السلل وث السللابم وال  نللين ل امةللة الم وفيللة ،  -2

مركلز (، بجائزة الشيخ خليفة بن سلما  بن مدمل خل خليفلةع الةلميلة ال ام لة للدصول على )

  . 2013عيسمبر ،  25بملي ة عيسى بمملكة البدرين  ، مةلومات المرأة والطفل 

 

  . 2014فبراير  11مكريل من نقابة الم  لسين الكويميين ، واسم م عرو المكريل في  -3

 

جامةللللة الم وفيللللة ، فللللي الملللللممر اللللللولي ال اللللل  لمركللللز البدللللو  إسللللم م عرو مكللللريل  -4

 12-10واالسمشللارات االجمماعيللة ل للل  ، مة للل الكويللل لمبدللا  الةلميللة ، فللي الفمللرة مللن 

  .2014فبراير 

 

إسم م ا اعة مكريل من جامةة الم وفيلة فلي عيللاا السل وث ال لامن وال  نلين ، علن ال  لوع  -5

  . 25/12/2014 وفية في المدافل اللولية ، المبذولة لمكريل جامةة الم

 

الفوز ب ائزة األسماذ اللكمور/ مصطفى ب  ل عبل الممةال للممميزين من أعضاء ايئة  -6

عيسمبر،  25الملريس ، ب امةة الم وفية ، في الةيل الماسم وال  نين ل امةة الم وفية ، 

2015 .  

 

  2018الم وفية /مكريل من الم لس القومي للمرأة بمدافظة  -7

 

مركللز ، الداعيللة عشللر للائزة الشلليخ خليفللة بللن سلللما  بللن مدمللل خل خليفللةع الةلميللة الفللوز ب -8

   . 2019أبريل عام  بملي ة عيسى بمملكة البدرينمةلومات المرأة والطفل 

 

 ملوذ  مشلرل للملرأة المصلرية فلي مدافظلة الم وفيلة،وذل  فلي كالفوز بلقل  األم المبلعلة  -9

، وملل 2019نظمم ا ال يئة الةامة لقصور ال قافة على مسموى ال م ورية لةلام المسابقة المي 

 .2019المكريل في الدفل الذث أقاممه ال يئة في مة ل الموسيقى الةربية بالقاارة مارس 

مكريل من مةالي السيل وزير الةللل واألوقلال بمملكلة البدرين،فلي المللممر الللولي ال لامن   -10

 . 2019  االجمماعية،ل ل ، الم امة،مملكة البدرين،نوفمبر،لمركز االسمشارات والبدو

 



 المؤلفات العلمية المنشورة

نشر كتاب بعنوان "علم اجتماع البيئة" ،شبين الكوم،مطبعة الحنفي الحديثة  -1

 2016،للنشر والتوزيع ،

نشر كتاب بعنوان"علم االجتماع الريفي"شبين الكوم،مطبعة الحنفي للنشر  -2

 2016والتوزيع،

االجتماع"شبين الكوم،مطبعة نشر كتاب بعنوان"النصوص األوروبية في علم  -4

 2016الحنفي للنشر والتوزيع،

نشر كتاب بعنوان "علم اجتماع الجينوم/من الهوية البيولوجية إلى الهوية  -1

 . 2018االجتماعية"،ألمانيا ، دار نور للنشر ، 

 

 

 عضوية الهيئات العلمية

 لندن.  –عضو مجلس إدارة مركز البحوث واألستشارات االجتماعية  -1

 مركز البحوث االجتماعية ،الشارقة . ،جنة العلمية لمجلة بحوثعضو الل -2

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

 المؤتمرات السنوية للمركز.

 عضو الهيئة األستشارية لمجلة الدراسات االجتماعية،دار الحكمة،جمهورية العراق. -4

 .والعلوم االجتماعية والثقافة مؤرخين،للتنميةعضو اإلتحاد الدولي لل -5

عضو اللجنة العلمية واالستشارية العليا،المنتدى العربي األفريقي للتدريب،مركز اعتبارا  -6

  2019من أغسطس 

 

 

 
 



  الدورات التدريبية

دورة إعداد المعلم الجامعي،واجتيازها بامتياز ، جامعة المنوفية ، نوفمبر،  -1

2000   . 

دورة حاسب آلي وانترنت ، بتقدير ممتاز ، جامعة المنوفية ، في الفترة  من  -2

 . 2/11/2003حتى  7/10/2003

 .  10/5/2004اجتياز امتحان التويفل بنجاح ،  -3

اجتياز دورة رفع الكفاءة العلمية للمعيدين والمدرسين المساعدين والباحثين في  -4

كلية  –االنثربولوجيا بمركز البحوث والدراسات االجتماعية وعلم االجتماع   

 .  4/10/2004وحتى  25/9/2004في الفترة من  –جامعة القاهرة  –اآلداب 

ريس والقيادات والحصول اجتياز برامج مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التد -5

التعامل مع اآلخرين والجدارة  -على جدارت التدريس والبحث العلمي 

 -النشر العلمي  - مشروعات البحوث التنافسية المحلية والعالمية -الشخصية 
إعداد المشروعات -األخالقيات المهنية في العمل الجامعي  -الساعات المعتمدة 

 . 2010- 2005في الفترة من مؤتمرات تنظيم االجتماعات وال - العلمية

( باعتماد المركز العربي T.O.Tالحصول على دورة تدريب المدربين ) -6
األوروبي للشباب والتنمية وجامعة الدول العربية واألتحاد األفريقي للتكامل 

 االقتصادي .

( من رابطة خريجي SPSSالحصول على دورة تدريبية في برنامج ) -7
بالتعاون مع مركز البحوث والدراسات االجتماعية الدراسات االجتماعية 

 بجامعة القاهرة .

مركز تنمية قدرات ( من SPSSالحصول على دورة تدريبية في برنامج ) -8

 . 2013أعضاء هيئة التدريس والقيادات ، 

الحصول على دورات الدراسة الذاتية والجوانب المالية والقانونية والتعلم مدى  -9

  2016، 2014درات أعضاء هيئة التدريس والقيادات، الحياة من مركز تنمية ق

الحصول على دورات المراجع الخارجي لمؤسسات التعليم العالي ، من  -10

توصيف  –الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واإلعتماد) التعلم الذاتي 

برتوكوالت  –التخطيط اإلستراتيجي  –المراجعة الخارجية  –المقررات 

  2016( ، يناير، المراجعة الخارجية 

            



  المشاريع البحثية

 

 المشاركة مع فرق بحثية في المشاريع البحثية التالية : 

بحث النسق القيمي في الريف المصري ، قيم اإلنتاجية واالستهالك ،  -1

دراسة ميدانية في قرية مصرية ،المركز القومي للبحوث االجتماعية 

 .1997والجنائية، وزارة الشؤون االجتماعية بالقاهرة  ، 

كفاءة التأمين الصحي )مشروع التأمين الصحي الشامل  بحث رفع -2

 .1997بالمنوفية(، وزارة الصحة والسكان بالقاهرة ،

المشاركة في البرنامج القومي للتنمية الريفية المتكاملة ) شروق (  -3

والعمل فيه معاون منسق علمي وزارة التنمية المحلية بالقاهرة خالل 

 .  1998 -1997العام الجامعي 

ركة في إعداد الببليوجرافيا الشارحة لعلم االجتماع في مركز المشا -4

البحوث والدراسات االجتماعية التابع لجامعة القاهرة خالل عام 

1996  /1997 . 

المشاركة في سلسلة أبحاث اإلدمان في المركز القومي للبحوث  -5

 . 1998االجتماعية والجنائية بالقاهرة ، 

مشاركة السياسية للمرأة العمل مشرف ميداني عام في بحث ال -6

 -مركز الدراسات السياسية واإلستراتيجية باألهرام –المصرية 

 .1999القاهرة ، عام 

 2011يناير  25منسق تنفيذي ، في الفريق البحثي لبحث )ثورة  -7

ومستقبل الشخصية المصرية : دراسة استطالعية لرؤى المتخصصين 

بالتفويض من المجتمع المصري ( ، مجلة اآلداب ، جامعة المنوفية ، 

  2015، أكتوبر ،  103العدد 

 

 

 



  اإلشراف العلمي ومناقشة الرسائل العلمية

 

المشاركة في اإلشراف على رسالة ماجستير بعنوان) األبعاد االجتماعية للخدمة الصحية  -1

في المجتمع المصري ، دراسة ميدانية في معهد الكبد القومي بجامعة المنوفية ( للطالب / 

 أحمد سمير النجار ، بقسم علم االجتماع كلية اآلداب ، جامعة بنها ، وتمت مناقشتها 

راف على رسالة ماجستير بعنوان ) اآلثار االجتماعية لإلصابة بسرطان المشاركة في اإلش -2

الثدي ، دراسة ميدانية في معهد األورام بجامعة المنوفية ( للطالبة / بسمة سحبل ، بقسم 

 علم االجتماع ، كلية اآلداب ، جامعة المنوفية.

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

( ،  دراسة ميدانية على عينة من أسر الموهوبات بمحافظة بيشة،  المجتمع السعودي

قسم االجتماع والخدمة االجتماعية ، كلية العلوم ،  / عائشة محمد الجوهري للطالبة

،وقد تمت مناقشتها   االجتماعية ، جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية ، بالرياض

 .2010/2011معي خالل العام الجا

العولمة وعالقتها بالتسامح ) المشاركة في اإلشراف على رسالة ماجستير بعنوان -4

للطالبة ،  (دراسة ميدانية في إحدى قرى محافظة المنوفية: االجتماعي في الريف المصري

، قسم علم االجتماع / كلية اآلداب / جامعة المنوفية. تمت شفية أحمد محمد يوسف /

 مناقشتها

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

هدير محمد  للطالبة / ( ،القاهرةمحافظة الدمرداش ب ىدراسة ميدانية في مستشف: المصري

 قسم علم االجتماع / كلية اآلداب / جامعة المنوفية. ،محمد 

مل األجتماعية وتأثيرها على آداء العاملين العوا) اإلشراف على رسالة ماجستير بعنوان -6

محمود عبد للطالب /  ( ، في قطاع األدوية ؛ دراسة ميدانية في إحدى شركات األدوية

 قسم االجتماع / كلية اآلداب / جامعة المنوفية. ، الرازق السيد الجزار

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

قسم علم االجتماع /  (،دراسة مقارنة بين مجتمعين ريفي وحضري في محافظة الدقهلية:

 كلية اآلداب / جامعة المنوفية.

المشاركة في اإلشراف على رسالة الماجستير بعنوان"الوعي بأبعاد األمن الصحي في  -8

بمستشفى شبين الكوم التعليمي"  المؤسسات الحكومية؛دراسة لعينة من العاملين

 للطالبة/مروة مرتجي فضل.

 لجان الحكم والمناقشة للعديد من رسائل الماجستير  المشاركة في -9

لجان الحكم والمناقشة للعديد من رسائل الماجستير والدكتوراه في كليات  المشاركة في -10

طا،ومعهد اآلداب، بجامعات اإلسكندرية والمنوفية وحلوان وبنها وبني سويف وطن

 الدراسات البيئية بالسادات، وفي كلية التمريض/ جامعة المنوفية 

 
 

 

 

 

 

 



  األنشطة العلمية تنظيم وحضور

حضور يوم التمبس العالمي، قاعة المؤتمرات ،كلية الهندسة، جامعة القاهرة ، خالل العام  -1

 م.  2010 – 2009الجامعي 

حضور ورشة عمل عن األبحاث العلمية الممولة من صندوق العلوم والتنمية التكنولوجية  -2

التابع لوزارة التعليم العالي في قاعة المؤتمرات الكبرى بجامعة المنوفية ، خالل العام 

 م .2010 – 2009الجامعي 

األوروبي تنظيم وإعداد ورشة عمل عن مشاريع برنامج اإلطار السابع المقدمة من اإلتحاد  -3

من خالل وحدة دعم المشروعات بالجامعة ، وذلك بمقر كلية اآلداب جامعة المنوفية خالل 

 . 2010 – 2009العام الجامعي 

إلقاء العديد من المحاضرات وتنظيم ورش عمل بمركز دراسة الطالبات بالنفل وبالبطحاء /  -4

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

المشاركة في تنظيم زيارة الوفد الفلسطيني لكلية اآلداب ولجامعة المنوفية والمشاركة في  -5

صياغة وثيقة التفاهم والتبادل العلمي والمهني والثقافي واالجتماعي بين جامعة المنوفية 

 م . 2012 – 2011وجامعة االقصى بفلسطين خالل العام الجامعي 

التدريبي األول للمهتمين برعاية ذوي االحتياجات الخاصة في منسق لتنظيم البرنامج  -6

مارس  28-27محافظة المنوفية بقاعة المؤتمرات بإدارة جامعة المنوفية ، في الفترة من 

2012. 

وحتى  2012راعي مالي لمؤتمرات كلية اآلداب ، جامعة المنوفية خالل األعوام من  -7

2014 . 

 . 2016و 2014ة اآلداب،جامعة المنوفية ، نوفمبر عضو اللجنة التنظيمية لمؤتمرات كلي -8

نائب رئيس المؤتمر الدولي الرابع لمركز البحوث واألستشارات االجتماعية لندن لشئون  -9

التحكيم ، والذي عقد بالتعاون مع مركز األحتواء االجتماعي ، بالدوحة ، قطر ، في الفترة 

 .2015مارس  17 -15من 

 

نمية البشرية ، وتأهيل الشباب الجامعي لسوق العمل ، بمركز تنظيم العديد من دورات الت -10

 األستشارات البحثية بكلية اآلداب جامعة المنوفية .

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

، 2016مناهضة التحرش والعنف ضد المرأة ،دار الضيافة،جامعة القاهرة ،خالل األعوام، 

2017 ، 2018 . 

 إلقاء العديد من المحاضرات في مختلف كليات جامعة المنوفية -12

دعوة موجهه من مركز كيمبريدج بالمنامة /مملكة البحرين إللقاء سلسلة من  -13

 المحاضرات والدورات التدريبية في البحث العلمي وتنظيم المؤتمرات .

 .2019 منسق المؤتمر الدولي الثاني لكلية اآلداب جامعة المنوفية،أبريل -14

مقرر المؤتمر الدولي األول لقسم علم االجتماع ،والمنبثق عن المنتدى العلمي  -15

  2020فبراير، 14-10األول،لكلية اآلداب،جامعة المنوفية،



  السفر واإلعارات

 

  اإلعارات خارج جمهورية مصر العربية : -أ
 بالجماهيرية -جامعة المرقب  -كلية اآلداب   -اإلعارة إلى قسم التفسير وعلم االجتماع  -1

/  31وحتى  19/09/2006الليبية للعمل محاضر في علم االجتماع ، اعتباراً من  العربية

7  /2008 . 

جامعة اإلمام  –كلية العلوم االجتماعية  –اإلعارة إلى  قسم االجتماع والخدمة االجتماعية  -2

بالرياض ، للعمل أستاذ مساعد علم االجتماع ، وذلك خالل  –محمد بن سعود اإلسالمية 

 م .   2011/  2010العام الجامعي  

 الدول التي سافرت إليها للعمل أو للمشاركة في المؤتمرات :  -ب
 –الكويت  –األردن  –غزة  –البحرين  –األمارات العربية المتحدة)دبي(  –السعودية  –ليبيا 

 قطر .

 



   مهام الوظيفة والجودة
 

 

 2008، حتى اآلن، وأمين مجلس القسم االجتماع خالل عام   2006عضو مجلس قسم علم االجتماع من  -1

 . 2011/2012، و 

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

وعضو كنترول الفرقة  . 2010/  2009الدراسية الثانية ، . وعضو كنترول الفرقة  2006وحتى  1998

 . كلية اآلداب جامعة المنوفية .2013- 2012 – 2011الدراسية األولى 

عضو مجلس قسم علم االجتماع والتفسير كلية اآلداب جامعة المرقب ، الجماهيرية العربية الليبية اعتبارا  -3

  .30/7/2008وحتى  19/9/2006من 

 2009خدمة البيئة وتنمية المجتمع بكلية اآلداب جامعة المنوفية ، خالل العام الجامعي  عضو لجنة قطاع -4

/ 2010  

التكليف من لجنة الجوائز بالكلية للقيام بمتابعة مدى االستفادة من مؤسسة مصر الخير في خدمة الكوادر  -5

 م .  2010/  2009المتميزة من الشباب الجامعي خالل العام الجامعي 

س قسم علم االجتماع والخدمة االجتماعية بكلية العلوم االجتماعية جامعة اإلمام محمد بن عضو مجل -6

.ومدير وحدة تطوير التعليم الطالبي بعمادة تطوير  2010/2011سعود اإلسالمية  خالل العام الجامعي 

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

بمقترح دبلومه مهنية لتخريج  4/7/2011التقدم إلى مجلس قسم علم االجتماع في جلسته المنعقدة بتاريخ  -7

 وإعداد جلساء المسنين والمعاقين .

م. وعضو كنترول الدراسات 2012-2011عضو لجنة الدراسات العليا والبحوث خالل العام الجامعي  -8

 . 2017/  2016 /2015العليا خالل األعوام 

 وحتى اآلن .  2016عضو مجلس إدارة نادي أعضاء هيئة التدريس بالمنوفية ، اعتبارا من أبريل  -9

  2016-2015مدير لجنة التوثيق والمعلومات بوحدة ضمان جودة التعليم واالعتماد خالل العام الجامعي  -10

. 

 . 2017-2016عضو وحدة ضمان جودة التعليم واالعتماد بكلية اآلداب جامعة المنوفية ،  -11

 مراجع خارجي بالهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد. -12

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

 .2018-2016خالل العامين 

ة المنوفية منسق مشروع جامعة الطفل بكلية اآلداب جامعة المنوفية والذي يتم بالتعاون بين جامع -14

 حتى اآلن . 2015وأكاديمية البحث العلمي المصرية ، اعتبارا من أغسطس 

عضو معيار المشاركة المجتمعية،بوحدة الجودة /قسم علم االجتماع/كلية اآلداب/ جامعة  -15

 . 2016/2017المنوفية،

 وحتى اآلن . 2018 /2017مدير وحدة الجودة لبرنامج علم االجتماع،للعام الجامعي  -16

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

 

 

 

 



 التدريس واألنشطة التعليمية

 

  المقررات الدراسية داخل قسم علم االجتماع جامعة المنوفية : -1

علم اجتماع البيئة  -تطور الفكر االجتماعي ونصوص اجتماعية باللغة العربية للفرقة األولى  -أ

علم االجتماع الريفي والنصوص االجتماعية باللغة األوروبية للفرقة الدراسية -للفرقة الثانية 

 – اإلشراف على مقرر التدريب الميداني بالقسم في مختلف الفرق الدراسية)األولى-الثالثة 

،تدريس مقرر تدريب  2006وحتى  1997الرابعة ( اعتبارا من العام  –الثالثة –الثانية 

  2017/2018ميداني للفرقة األولى 

  المقررات التي تم تدريسها داخل قسم علم االجتماع جامعة المنوفية للدراسات العليا : -ب

علم  -االجتماعي لطالب مناهج البحث  –تنمية حضرية لطالب دبلومه التنمية االجتماعية 

 نصوص اجتماعية بلغة أوروبية –تطور الفكر  -االجتماع الطبي 

مدخل إلى  -المواد التي تم تدريسها خارج قسم علم االجتماع وداخل كليات جامعة المنوفية : -2

مدخل إلى علم االجتماع الفرقة  -علم االجتماع  الفرقة األولى قسم علم النفس كلية اآلداب 

مدخل إلى علم االجتماع الفرقة الرابعة -ية شعبة تاريخ سياسي  كلية التربية بشبين الكوم الثان

األنثروبولوجيا االجتماعية  -قسم اللغة اإلنجليزية كلية التربية فرع السادات جامعة المنوفية 

اريخ تاريخ الفكر االجتماعي  الفرقة األولى شعبة ت-الفرقة الرابعة كلية التربية شبين الكوم 

علم االجتماع -علم األجناس الفرقة الثانية كلية التمريض -سياسي كلية التربية فرع السادات 

مجتمع محلي وعالمي الفرقة الرابعة شعبة الدراسات  -الصناعي الفرقة الرابعة كلية الهندسة

 كلية التربية . -االجتماعية 

مدخل جامعة المرقب الليبية :  -اآلدابكلية  –المواد التي تم تدريسها في قسم علم االجتماع  -3

تطور الفكر   -النظريات االجتماعية   -مناهج البحث االجتماعي  -إلى علم االجتماع 

 مشروع التخرج .  -التغير االجتماعي   -علم االجتماع السياسي -االجتماعي 

  -كلية العلوم االجتماعية –المواد التي تم تدريسها في قسم علم االجتماع والخدمة االجتماعية -4

 جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية بالرياض 

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

 اجتماعية باللغة اإلنجليزية لطالبات المستوى الثاني من الدراسات العليا / ماجستير .

 

 

 

 



  أنشطة خدمة المجتمع

 

 عضويـــة جمعيــــات ومؤسسات المجتمع  : -1

 عضو جمعية المساعي المشكورة بشبين الكوم محافظة المنوفية  –أ

 عضو جمعية رعاية المكفوفين بالمنوفية . -ب

 عضو جمعية عطاء بال حدود بالمنوفية .-ج

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

 

إلقاء المحاضرات وتنظيم ورش العمل والزيارات الميدانية لمؤسسات المجتمع داخل  -2

 محافظة المنوفية :

وهي التي تمت من خالل المشاركة في القوافل البيئية والتثقيفية التي يقوم بها قطاع البيئة  -

وخدمة المجتمع في كلية اآلداب جامعة المنوفية في شتى ربوع محافظة المنوفية وإلقاء العديد من 

 المحاضرات فيها ومنها : 

مدرسة التعليم الثانوي العام  -تياتمعاهد التعليم األزهري للف -مؤسسة األحداث بمدينة قويسنا 

مدرسة التعليم الثانوي العام بمدينة  -دار المسنون بمدينة السادات  -بسمادون مركز أشمون

 -مؤسسة رعاية الفتيات بمدينة شبين الكوم -مؤسسة رعاية الفتيات بمدينة سرس الليان -منوف

مؤسسة  -نين بمدينة شبين الكوم مؤسسة رعاية الب -مؤسسة رعاية األطفال بمدينة شبين الكوم

معاهد ومدارس  –مدرسة التربية الفكرية بسرس الليان -الرعاية االجتماعية بمدينة سرس الليان

 مراكز الشباب والرياضة . –التعليم األزهري 

إلقاء العديد من المحاضرات لألخصائيين االجتماعيين والمديرين  في االتحاد اإلقليمي  –

 رية الشباب والرياضة بمدينة ، ولطالبات التعليم للجمعيات وفي مدي

األزهري بمركز منوف بمحافظة المنوفية . وتنمية مهارات العاملين في المؤسسات التعليمية 

 ودور الرعاية االجتماعية بمحافظة المنوفية . 

إلقاء العديد من المحاضرات في التي ينظمها الشباب والرياضة والمجلس القومي للسكان  -

مدرسة المتفوقين والمشاركة في أنشطة المجلس القومي للمرأة ،وحملة "صوتك لمصر بكرة" و

، والمشاركة في أنشطة اإلتحاد األفريقي للمرأة بمحافظة المنوفية ، وإلقاء محاضرات تنظمها 

إدارة شئون المرأة بمحافظة المنوفية ، المشاركة في العديد من إحتفاالت جمعية الشبان المسلمين 

بالمنوفية، المشاركة في تكريم األمهات المثاليات في مختلف الهيئات، إلقاء العديد من 

 المحاضرات والندوات واللقاءات التي تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة بالمنوفية .

تدريب في برنامج حقوق اإلنسان وتنمية ومهارات العاملين في وزارة الداخلية ،محافظة  -

 .  2018المنوفية،

 

 



 

 

 

 األنشطة  اإلعالمية : -3

 لكريماوالقرآن تسجيل العديد من المداخالت مع إذاعة وسط الدلتا وصوت العرب  -أ

نامج ثل برمتسجيل العديد من الحلقات مع قناة الدلتا الفضائية في برامج متعددة  -ب

 بط : ا.وهو متاح على الردلتا مصر 

 عال الزيات وتكريم مركز االستشارات االجتماعية بلندن /دكتوره

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

www.youtube.com 

 عة نشر العديد من المقاالت في األهرام والمساء والمنوفية ومنارة الجام -ج

 

 وسائل اإلتصال والتواصل 

 عنوان المراسالت

 

يةةار   -الاةةر الشةةرقي -مدينةةة يةةاين الكةةوم -محافظةةة المنوفيةةة

-بةرج المنةارة -أمام مستشفى المعلمةين -مصطفى كامل الاحري

  الدور العاير

 مصرجامعة المنوفية / االجتما  / كلية اآلداب /قسم علم  عنوان العمل

 Safasama19@hotmail.com إيميل  يخصي

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

 عال الزيات الفيس بوك

 ت منزل

 
2193738/048    

 ت محمول 

 
01023022812   
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