
   "الذاتیة السیرة" 
 

 ١

ت شخصية  بيا
  مجال دمحم دمحم محاد:      االسم 

  دكتوراه يف اآلداب ختصص علم اجتماع اقتصادي                        :  املؤهل الدراسي
     م٢٤/١٢/١٩٦٨    :  ريخ امليالد 
  املنوفية-  مركز تال – كفر العرب البحري   :  حمل امليالد 

   متزوج ولديه ابنه وولد :احلالة االجتماعية 
نة       مسلم  :    الد
  مصري  :   اجلنسية

  ٢٢٢١٩٨٧ (٠٤٨)   :  التليفون 
  ٠١٠٠٣٨٧٨٢٣٥ :     اجلوال
  املنوفية– شبني الكوم – جامعة املنوفية –كلية االداب  :     العنوان

    ٢٦٨١٢٢٤١٧٠٢٧١٨  :   الرقم القومي 
   . جامعة املنوفية – كلية اآلداب – استاذ مساعد بقسم االجتماع  :  الوظيفة احلالية

E.mail :       gamalhammad٤٨٥@yahoo.com      
 

 
 املؤهالت العلمية 

ـــة اآلداب –ً بتقـــدير عـــام جيـــد جـــدا -م ١٩٩١ قـــسم االجتمـــاع –ليـــسانس اآلداب  - ـــة – كلي  جامعـــة املنوفي
  .)األول علي الدفعة (

 –  كليــة اآلداب - قــسم االجتمـاع –م ٢٠٠٢ – بتقـدير ممتـاز – ختـصص اجتمــاع –ماجـستري يف اآلداب  -
  .جامعة املنوفية 

 اجستري  عنوان رسالة امل:  
ر االجتماعية لربامج التكيف اهليكلي {   .}  دراسة لظاهرة البطالة يف الريف املصري–اآل

بتقـدير مرتبـة الـشرف األويل مـع التوصـية بطبـع  - ختـصص علـم االجتمـاع االقتـصادي –دكتوراه يف اآلداب  -
 –  كليـة اآلداب -جتمـاع  قـسم اال–م ٢٠٠٥ –الرسالة علي نفقـة اجلامعـة وتبادهلـا مـع اجلامعـات األخـري

  .جامعة املنوفية 
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 عنوان رسالة الدكتوراه:  
تمـــع املـــصري {  دراســـة تقومييـــة لـــدور بعـــض املؤســـسات احلكوميـــة وغـــري : آليـــات مواجهـــة الفقـــر يف ا

  .}احلكومية يف حمافظة املنوفية 
  

 
 التدرج الوظيفي

  .م ١٩/١٢/١٩٩٤ يف – جامعة املنوفية – كلية اآلداب –معيد بقسم االجتماع  -
 .م ١٩/٦/٢٠٠٢ يف – جامعة املنوفية – كلية اآلداب –مدرس مساعد بقسم االجتماع  -
 .م ٢٤/٧/٢٠٠٥ يف – جامعة املنوفية – كلية اآلداب –مدرس بقسم االجتماع  -
 . م١٨/٢/٢٠١٦ ىف – جامعة املنوفية – كلية االداب –استاذ مساعد بقسم االجتماع  -

 
 

 املهارات و الدورات   
جلامعة األمريكية١٧/٣/٢٠٠٥يف   ٤٢٧  بدرجة TOEFL اختبار -:اجتياز     .م 

 مركــز –م ٢/١١/٢٠٠٣م حــيت ٧/١٠/٢٠٠٣ ســاعة يف الفــرتة مــن ٣٦دورة حاســب آيل وإنرتنــت ملــدة  -
 .املعلومات جامعة املنوفية 

 . كلية الرتبية جامعة املنوفية –م ٢٠٠٢ مارس –دورة إعداد املعلم اجلامعي  -
م كليـة االقتـصاد ٢٠٠٤ مـارس ١١ – ٦دورة تدريبية يف مناهج البحث العلمي يف العلوم االجتماعية مـن  -

مج حبـوث العلـوم االجتماعيـة – حتت إشراف مركز دراسات وحبوث الـدول الناميـة –والعلوم السياسية   بـر
 .يف الشرق األوسط 

 مركـز تنميـة قـدرات –م ٩/٦/٢٠٠٥حيت م ٤/٦/٢٠٠٥دورة تدريبية عن التدريس الفعال يف الفرتة من  -
 . جامعة املنوفية –أعضاء هيئة التدريس والقيادات 

 .م٨/٤/١٩٩٩م حيت ٢/٤/١٩٩٩ معهد إعداد القادة حبلوان يف الفرتة من –دورة تدريبية إعداد القادة  -
مركـز  - ٢٠١٣ىف عـام )  إسـرتاتيجيات التخطـيط - اجلـودة -إدارة الوقـت (جمموعة دورات تدريبيـة عـن  -

 . جامعة املنوفية -تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس 
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 اخلربات العملية 
ـــة  - ١ ـــة الليبي ـــة العربي ـــونس –اإلعـــارة إيل اجلماهريي ـــار ي ـــة املعلمـــني – جامعـــة ق ـــرة ملـــدة عـــام مـــن – كلي  الكف

ت االجتماعيـة  [ -:م وفيها مت تـدريس هـذه املقـررات ١/٨/٢٠٠٦م حيت ١/٨/٢٠٠٥  علـم –النظـر
 – التغــري االجتمــاعي والتنميــة – علــم االجتمــاع الرتبــوي – علــم االجتمــاع احلــضري –ع العــائلي االجتمــا

 ]. علم اجتماع سكاين – مبادئ علم االجتماع –املشكالت االجتماعية 
مج الرتبية العملية ومشاريع التخرج للسنوات النهائية بقسم االجتماع  -   .اإلشراف علي بر
 . وعضو مبجلس القسم العمل كأمني لقسم االجتماع -

مج التنميــة الريفيــة  - ٢ ــرب م حــيت ١٩٩٥يف الفــرتة مــن " شــروق" العمــل كمنــسق علمــي يف حمافظــة املنوفيــة ب
مج ١٩٩٨ ً حتـــت إشـــراف وزارة التنميـــة الريفيـــة ســـابقا –م واملــشاركة يف كتابـــة التقريـــر النهـــائي هلـــذا الـــرب

 .لتعاون مع جهاز بناء وتنمية القرية املصرية 
مج لتنميــة القــري حتــت إشــراف األمــم " ًحاليــا " مــل الع - ٣ كمنــسق مــساعد للعمــل مبحافظــة املنوفيــة يف بــر

إلشرتاك مع حمافظة املنوفية   .املتحدة 
الـصندوق االجتمـاعي للتنميـة يف جمـال مواجهـة البطالـة : استشاري لدي عدد من مؤسـسات التنميـة منهـا  - ٤

لس القومي للصحة والسكان –  .اجلمعيات األهلية ملواجهة البطالة والفقر  عدد من – ا
دمحم شـوقي الفنجـري عـن جامعـة املنوفيـة ألفـضل الدراسـات النظريـة / مت الرتشيح جلائزة املستشار الدكتور  - ٥

تمع املصري واليت قدمت حتت عنوان مششكلة البطالة وطرق حلها   .والتطبيقية خلدمة ا
حماضـرات يف علـم " الب قـسم االجتمـاع جامعـة املنوفيـة منهـا كتابة بعض املؤلفـات اجلامعيـة للتـدريس لطـ - ٦

 " . دراسات يف علم االجتماع االقتصادي –االجتماع 
 معهـد الدراســات – كليـة الرتبيـة قـسم الدراســات االجتماعيـة –التـدريس يف كليـة اآلداب قـسم االجتمــاع  - ٧

 .البيئية شعبة التنمية جامعة املنوفية وبعض كليات اجلامعة يف مواد علم االجتماع 
رخيه ٢٠٠٧التدريس لطالب دبلوم التنمية بقسم االجتماع ودراسات عليا يف الفرتة من  - ٨  . وحيت 
 . جامعة املنوفية –مسئول النشاط الثقايف بكلية اآلداب  - ٩

 .زي يف ثقافة املنوفية عضو النادي األديب املرك -١٠
 . ثقافة املنوفية –مستشار حترير جملة هديل  -١١
رخيه ٢٠٠٧ جامعة املنوفية يف الفرتة من –املشرف علي نشاط الدراسات اإلسرتاتيجية  -١٢  . وحيت 
ملنوفية  -١٣  .حماضر أساسي مبركز اإلبداع والتنمية 
ملنوفية  -١٤  .املنسق العلمي ملشروع البحر الفرعوين 
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 .م ٢٠١٤ / ٢٠١٣ جامعة املنوفية يف عام -املستشار الفين بكلية اآلداب  -١٥
ـــرأة يف عـــامي  -١٦ ـــسياسي لـــدي امل ـــوعي ال ـــة ال ـــة لتنمي ـــة املنوفي  / ٢٠١٣منـــسق املـــشروع الـــسويدي يف جامع

 . م ٢٠١٤
لكلية يف األعوام  -١٧  . م ٢٠١٣ / ٢٠٠٨عضو جلنة البيئة 
 .ملنوفية مستشار التدريب يف مديرية الشئون االجتماعية  -١٨
 .كتابة عدد من املقاالت املختلفة يف الصحف املصرية واجلرائد احمللية  -١٩
 .لقاءات تليفزيونية متعددة يف عدد من القنوات املختلفة  -٢٠
 .حماضر عام يف أماكن خمتلفة داخل مجهورية مصر العربية  -٢١

 
  

حلضور واملناقشة  املؤمترات اليت شارك فيها 
 كلية اآلداب - جامعة القاهرة –ور واألسباب والتداعيات وآفاق املستقبل اجلذ: مؤمتر الفقر يف مصر  -١

 .م ١٩٩٩ مايو – قسم االجتماع -
 – كليــة اآلداب – جامعــة القــاهرة –األبعــاد االجتماعيــة : مــؤمتر سياســات التكيــف اهليكلــي يف مــصر  -٢

 .م١٩٩٦
ر االجتماعيـة والـسياسية : مـؤمتر اإلصـالح االقتـصادي يف مــصر  -٣  مركـز حبــوث –جامعــة القـاهرة  -اآل

 .م١٩٩٥ودراسات الدول النامية 
 قـسم – كليـة اآلداب – جامعـة عـني مشـس –مؤمتر املرأة يف جمتمعاتنا علي سـاحة أطـر حـضارية متباينـة  -٤

 .م٢٠٠٦ –االجتماع ومركز الدراسات املعرفية 
 .م٢٠٠٨ قسم االجتماع - كلية اآلداب - جامعة قناة السويس -املؤمتر الدويل لعلم االجتماع  -٥

 
 

 اإلشراف علي الرسائل العلمية
ره علي العملية التعليمية " فرج سليمان خليل  )١  . دكتوراه -دراسة يف مدينة ليبية "  التدريب وآ
 -دراســة علــي عينــة مــن شــباب اجلامعــة " ره علــي املواطنــة التعلــيم اجلــامعي وأثــ" إميــان دمحم جنيــب  )٢

 .دكتوراه 
ره االجتماعية "داليا جمدي مصطفي  )٣  . ماجستري -دراسة يف قرية مصرية " التصنيع وأ
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األبعـــاد االجتماعيـــة للعالقـــة بـــني النـــوع االجتمـــاعي وفقـــر القـــدرة يف " أمـــل أمحـــد فريـــد الـــشافعي  )٤
تمع املصري   . ماجستري -" ا

 -دراسـة علـي ممثلـي بعـض التيـارات الـسياسية" اخلطـاب الـسياسي يف مـصر " ري إبراهيم حامـد عب )٥
 .ماجستري 

 . ماجستري -" األبعاد االجتماعية للفقر يف مصر " دعاء يوسف عبد الرمحن  )٦
خر سن الزواج " مروة أمحد محادة  )٧  . ماجستري -" األبعاد االجتماعية لظاهرة 
تمع املصري "مسر أمني أمحد الرببري  )٨  . ماجستري -" املرأة العاملة والتنشئة االجتماعية يف ا

  

 األعمال املنشورة يف النشاط األديب
  . يناير ٢٥ديوان  -٦
 .رسائل عشق  -٧
  .تضاريس السكوت -٨
  

 األحباث املنشورة 
ره االجتماعيـــة التـــضخم  )١  دراســـة ميدانيـــة علـــي عينـــة مـــن الفقـــراء ، حوليـــات جامعـــة عـــني -وأ

 .مشس
لعمـــــل  )٢ اجلـــــدوي االجتماعيـــــة لعلـــــم االجتمـــــاع ، دراســـــة ميدانيـــــة علـــــي عينـــــة مـــــن املـــــشتغلني 

 .االجتماعي، حوليات جامعة عني مشس 
الصناعات الصغرية ودورها يف التنمية ، دراسة ميدانية علي عينة من املشتغلني بصناعة الـسجاد  )٣

حدي قري حمافظة املنوفية   .املنوفية  جملة كلية اآلداب جامعة -اليدوي 
 - دراســـة حالـــة للجمعيـــات الـــشرعية مبحافظـــة املنوفيـــة -الـــدور التنمـــوي للجمعيـــات األهليـــة  )٤

 . جامعة قناة السويس - كلية اآلداب -املؤمتر الدويل لقسم االجتماع 
دور العــشوائيات يف انفجــار الوضــع الــسكاين الــراهن ، دراســة حالــة العــشوائيات مدينــة القــاهرة  )٥

 ).لس القومي للسكان حبث مشرتك ، ا(
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ــا االجتماعيــة علــي املواطنــة  )٦ ثريا  مركــز البحــوث -دراســة علــي عينــة مــن املتعطلــني . البطالــة و
 .  جامعة القاهرة -والدراسات االجتماعية 

دراســة حالــة للمــرأة املعيلــة ،حوليــات . واقــع التمكــني االقتــصادى للمــرأة ىف القطــاع غــري الرمســى )٧
 .جامعة عني مشس 

تمعية املعاصرة على الثقافة االستهالكية للشباب اجلامعى أثر ال )٨ دراسـة ميدانيـة لتـأثري . تغريات ا
  .كنولوجيا االتصال احلديثة ، حوليات جامعة عني مشس ت


