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          ذاتیةالسیرة ال  
ى                                           أمین العزب محمد معتز /ستاذلأل  

  

  :البیانات الشخصیة: أوًال 

 العزبى محمد معتز محمد أمین: االسم.    

 جمهوریة مصر العربیة – الشیخ كفر – الحامول –الحجر: العنوان.  

  ١٩٨٧/ ٩/ ٢٠: تاریخ المیالد.   

 أعزب: االجتماعیة  الحالة. 

 جامعة المنوفیة-كلیة اآلداب  -بقسم االجتماع مدرس مساعد: الحالیة الوظیفة.  

 ىالبرید االلكترون: profaboamin@yahoo.com                                             

Moataz_elezaby@hotmail.com               

 ٠١٢٧١٧٧٢٧٤٧/٠١٠٢٧٩١٩٠٩٩: رقم التلیفون  

  :المؤهالت العلمیة: ثانیًا 

  بتقـدیر عـام جیـد جـدًا مـع  ، جامعـة المنوفیـة،كلیـة اآلداب ،  جتمـاعقسـم اال ، اجتماعلیسانس آداب

  .٢٠٠٨، مایومرتبة الشرف

 ٢٠٠٩، مایوقسم االجتماع ، كلیة اآلداب،جامعة المنوفیة ، جتماعتمهیدي ماجستیر في اال. 

 جامعــــة  عهــــد البحــــوث والدراســــات األفریقیــــة ،دبلــــوم األنثروبولوجیــــا العــــام ، قســــم األنثروبولوجیــــا، م

 .٢٠١٠مایوعام ممتاز،  ، بتقدیرالقاهرة

 عـام ممتـاز  بتقـدیر ،ة ، قسـم االجتمـاع ، كلیـة اآلداب جامعـة المنوفیـ اماجستیر في األنثروبولوجیـ ،

 .٢٠١٣دیسمبر
  

  :ىالتدرج الوظیف: ثالثًا 

   ُ٢٥/٢/٢٠١٤حتى  ٢/٥/٢٠١٠منذ  بقسم االجتماع عیدم.  

  ُنحتى اآل ٢٥/٢/٢٠١٤من  بقسم االجتماع مساعد درسم. 
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  :)الحضور أو المشاركة( الندوات والمؤتمرات: رابعًا 

  الحیاة  نوعیة" یة اآلداب، جامعة القاهرة ، تحت عنوان لقسم علم النفس، كلاألول   قلیمياإل المؤتمر

 . ٢٠٠٩أكتوبر  ٢١-١٩خالل الفترة ما بین "والتغیرات المجتمعیة 

  جامعــــة معهــــد البحــــوث والدراســــات األفریقیــــةللبحــــوث العلمیــــة وتطبیقهــــا ،  الرابــــع الــــدولي لمــــؤتمرا ،

 ٢٤-٢٢خـالل الفتـرة مـا بـین  "قیـا إمكانیـات تحقیـق األمـن الغـذائي فـي أفری" ، تحت عنـوانهرةالقا

 .٢٠٠٩دیسمبر

  المـــرأة  "بمركـــز الدراســـات المســـتقبلیة واإلســـتراتیجیة بالقـــاهرة  تحـــت عنـــوان  الرابـــع الـــدولي المـــؤتمر

 .٢٠١٠ سبتمبر ٢٤-٢٢في الفترة من " وتحدیات التطرف واإلرهاب 

   تحــت عنــوان، جامعــة القــاهرة المشــاركة فــي النــدوة التــي نظمتهــا كلیــة االقتصــاد والعلــوم السیاســیة ،     

 .    ٣٠/١٠/٢٠١٠ "فن إجتیاز الشخصیة وٕاعداد السیرة الذاتیة" 

  سـوق العمـل "الندوة التي نظمتها مدیریة الشباب والریاضة بالمنوفیة بمحاضـرة بعنـوان  يفالمشاركة

 .٢٠١١فبرایر ١٥" في عالم متغیر

 خـالل الفتـرة  "العشـوائیات فـي مصـر"بعنوان ، نوفیة جامعة المكلیة اآلداب،لعلمى الثانى ، ا مؤتمرال

 .٢٠١١نوفمبر ٤ -٢من 

 فــي  "التخطــیط اإلســتراتیجي "نظمتهــا كلیــة اآلداب ، جامعــة المنوفیــة عــن ىالنــدوة التــ ىالمشــاركة فــ

 .٢٠١٢نوفمبر 

 رؤى وآفـــاق -ینـــایر ٢٥ثـــورة  "كلیـــة اآلداب ، جامعــة المنوفیـــة بعنـــوان  العلمـــى الثالــث، مــؤتمرال "

 .٢٠١٢نوفمبر  ٦ -٤الل الفترة من خ

 دولى السنوى لمعهد البحوث والدراسـات األفریقیـة ، جامعـة القـاهرة لر اؤتمالم شاركة بالحضور فىمال

ــــوان تحــــت  ــــل الوحــــدوي األفریقــــخمســــون "عن ــــًا علــــى العم ــــرة مــــن " يعام  ٢٣ -٢٢خــــالل الفت

 .٢٠١٣مایو

 ـــانى، رمـــؤتمال ـــة اآلداب ،  قســـم االجتمـــاع العلمـــى الث ـــى "، جامعـــة القـــاهرة بعنـــوان كلی البحـــث العلم

 .٢٠١٣دیسمبر ٢ -١خالل الفترة من  "رؤى بحثیة جدیدة  -االجتماعى وقضایا التنمیة فى مصر

 المنطلق نحـو التنمیـة  – هویة مصر" بعنـوان المنوفیةكلیة اآلداب ، جامعة ،  العلمى الرابع رمؤتمال

 .٢٠١٤نوفمبر ٦-٤خالل الفترة من " المستدامة
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 فــى النــدوة التــى نظمهــا مركـز البحــوث الجغرافیــة والكارتوجرافیــة، قســم الجغرافیــا،   مشـاركة بالحضــورال

 الحـــاديمطلـــع القـــرن  نحـــو حضـــارة مصـــریة جدیـــدة فـــى "بعنـــوانجامعـــة المنوفیـــة  ، كلیـــة اآلداب

 .١٦/٣/٢٠١٥یوم اإلثنین الموافق "والعشرین

  كلیــة اآلداب، جامعــة حلــوان الثالــث ،  علمــيال الــدوليشــهادة حضــور ومشــاركة بــالمؤتمر بــالمؤتمر

 ١٦-١٥خــالل الفتــرة مــن " فــى العلــوم اإلنســانیة واالجتماعیــة ةیــالبیئمســتقبل الدراســات " بعنــوان

 .٢٠١٦مارس 

  لمكافحة الدرن العالميبالیوم شهادة عن الحضور باحتفال محافظة المنوفیة )End TB (World 

TB Day لألمــراض الصــدریة وجمعیــة النیــل  ةوفیــة واإلدارة العامــمــن مدیریــة الشــئون الصــحیة بالمن

 .٢٨/٣/٢٠١٦یوم اإلثنین الموافقبفندق الجامعة بشبین الكوم، وذلك ) NTS(لألمراض الصدریة

 المنطلق نحـو التنمیـة  – هویة مصر" بعنـوان المنوفیةكلیة اآلداب ، جامعة الرابع ،  العلمي رمؤتمال

 .٢٠١٤وفمبرن ٦-٤خالل الفترة من " المستدامة

 عضـو بلجنـة الهـدایا والـدروع" الـةمن كلیة اآلداب، جامعة المنوفیة، عن المشاركة الفع شهادة تقدیر" 

أزمـــة " بعنـــون الخـــامس والـــدولي األول لكلیـــة اآلداب جامعـــة المنوفیـــةاإلقلیمـــى المـــؤتمر  فـــى تنظـــیم

 .٢٠١٦نوفمبر  ٨ -٦الفترة من فى " فى ظل عالم متغیر العلوم اإلنسانیة

  :دورات التدریبیةال:  خامساً 

  مركـــز البحـــوث والدراســـات  "مهـــارات البحـــث العلمـــي فـــي العلـــوم االجتماعیـــة" بعنـــواندورة تدرییـــة

 .٢٠٠٩مارس  ٢٦-١٤االجتماعیة، كلیة اآلداب، جامعة القاهرة ، في الفترة من 

 الكــوم ، محافظــة ة شــبین مركــز نیونســكت بمدینــ، " مهــارات التنمیــة البشــریة"بعنــوان  ىبرنــامج تــدریب

 .٢٠٠٩،المنوفیة 

  دورة تدریبة فى التحلیل األحصـائى"SPSS " ،دراسـات االجتماعیـة ، كلیـة اآلدابالبحـوث وال مركـز ،

 .٢٠١٠أبریل  ٢٢-١١ جامعة القاهرة ، خالل الفترة من

  شـریة، مركز إبـداع للتنمیـة الب، " فن التفاوض في الحیاة الشخصیة والعملیة"  بعنوان ىبرنامج تدریب

 .١٠/١٠/٢٠١٠بتاریخ  محافظة الجیزة،

  رة ، ـــــــــــــــالقاه،  یةللتنمیـــــــــة البشـــــــــر  ىركز الكنـــــــــدــــــــــــــالم "ضـــــــــغوط اإلدارة" عنـــــــــوانب ىبرنـــــــــامج التـــــــــدریب            

  .١٠/٢٠١٠/ ١٥بتاریخ 
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  ــة " بعنــوان دورة تدریبیــة       مــن  كلیــة دار العلــوم ، جامعــة القــاهرة، خــالل الفتــرة، " مهــارات اللغــة العربی

 .٢٠١٠دیسمبر ١١ -أكتوبر ٢٩

   كلیـــة االقتصـــاد والعلـــوم السیاســـیة ، جامعـــة  كـــز الدراســـات االقتصـــادیة والمالیـــةبرنـــامج تـــدریبي بمر ،

ضـمن مبـادرة صـندوق األمـم المتحـدة اإلنمـائي "التوعیة باألهداف اإلنمائیة لأللفیـة "  القاهرة بعنـوان

 .٢٠١٠بالتعاون مع جامعة القاهرة ،

   ــم الجــامعي دو ــاهرة  -رات إعــداد المعل ــدریس ، جــامعتى الق ــة الت ــدرات أعضــاء هیئ ــة ق مركــز تنمی

 : والمنوفیة وتشتمل على الدورات التالیة

 .٢٠٠٩أكتوبر  ١٤-١٢اإلتجاهات الحدیثة في التدریس خالل الفترة من  -

 .٢٠١٠فبرایر  ٣-١ منمهارات اإلتصال الفعال خالل الفترة  -

  .٢٠١٠مارس  ٢٤-٢٢الساعات المعتمدة خالل الفترة من  -

 .٢٠١٠أغسطس  ١٠-٨خالل الفترة من  أخالقیات البحث العلمي -

 .٢٠١٠ أغسطس ١٧-١٥أخالقیات وآداب المهنة خالل الفترة من  -

 .٢٠١٠ أغسطس ٢٤-٢٢نظم وتقویم اإلمتحانات خالل الفترة من  -

 . ٢٠١٤مارس  ١٣-١٢عیة خالل الفترة من عمال الجاماأل فيالجوانب المالیة والقانونیة  -

 .٢٠١٤مارس  ١٨ -١٦العملیة التدریسیة خالل الفترة من  فيالجودة  معایر -

 .٢٠١٤أبریل  ١٠ -٩خالل الفترة من  البحثيدارة الفریق  -

 .٢٠١٥نوفمبر ٣٠-٢٩اتخاذ القرارات وحل المشكالت خالل الفترة من  -

 . ٢٠١٦ دیسمبر ٥ -٤فترة من استخدام قواعد البیانات العالمیة خالل ال -

  ـــة اآل ـــدیر مـــن كلی ـــة فـــى شـــهادة تق ـــة عـــن المشـــاركة الفعال ـــل قســـم "داب جامعـــة المنوفی حملـــة تجمی

 .٢٠١٤/٢٠١٥خالل العام الجامعى" االجتماع بالكلیة

  بالكلیــة  "أســرة الشــروق" داب جامعــة المنوفیــة عــن ریــادة اآل شــهادة تقــدیر مــن قســم االجتمــاع بكلیــة

 .٢٠١٤/٢٠١٥الفعالة فى تنفیذ أنشطة القسم للعام الجامعى والمجهودات 

   خـالل الفتـرة بتقدیر ممتـاز  ،جامعة المنوفیة، المعلومات مركز  " نترنتواإل  ىالحاسب اآلل "فىدورة

 .٢٠١٤مایو  ٢٩-١٣ من
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  جامعــة المنوفیــة "دابكلیــة اآل لخریجــيى األول ملتقــى التــوظیفالُ " فــيالمشــاركة  شــهادة تقــدیر عــن ،

 .٢٠١٤نوفمبر  ٢٧ -٢٦خالل الفترة من 

   المشــاركة بالحضــور لعــدد مــن الــورش التدریبیــة بوحــدة الجــودة ، كلیــة اآلداب، جامعــة المنوفیــة علــى

 :النحو التالى

وضـــع آلیـــة لـــدعم الطـــالب المتمیـــزین والمتعثـــرین وذوى االحتیاجـــات "، بعنـــوان الورشـــة األولـــى  -

 .٢٥/٥/٢٠١٤یوم األحد الموافق "الخاصة

ـــــــة - ـــــــوان  الورشـــــــة الثانی ـــــــدانى"، بعن ـــــــدریب المی ـــــــة الت ـــــــل خط ـــــــوم األربعـــــــاء  "تطـــــــویر وتفعی ی

 .٢٦/١٠/٢٠١٤الموافق

اسـتبیانات لدراسـة وتحدیـد احتیاجـات المجتمـع الحقیقیـة وتضـمینها فـى "، بعنـوان  الورشة الثالثـة -

 .١٦/١١/٢٠١٤یوم األحد الموافق" خطة الكلیة

علومــات مــرتبط بقاعــدة بیانــات الكلیــة لتوثیــق الخــدمات وضــع نظــام م "، بعنــوان  لرابعــةالورشــة ا -

 .٢١/١٢/٢٠١٤یوم األحد الموافق"  واألنشطة التى یقدمها قطاع خدمة المجتمع

تنظیم ندوات ودورات تدریبیة لتشجیع وتحفیز البحـث العلمـى ووضـع  "، بعنوان  لخامسةالورشة ا -

                                   "آلیــــــــــــــــــة إلشــــــــــــــــــراك الطــــــــــــــــــالب فــــــــــــــــــى المؤتمــــــــــــــــــؤات والنــــــــــــــــــدوات البحثیــــــــــــــــــة

 .١٨/٣/٢٠١٥الموافق ربعاءیوم األ

یـوم " عمل اتفاقیات تعاون مع منظمات المجتمع المـدنى وسـوق العمـل"، بعنـوان سادسةالورشة ال -

 .٢٢/٣/٢٠١٥األحد الموافق

ــة "، بعنــوان  ســابعةالورشــة ال - لخدمــة المجتمــع وتنمیــة عمــل خطــة معتمــدة تشــمل البــرامج الفعال

 .١/٤/٢٠١٥یوم األربعاء الموافق" البیئة

  ـــــــى ـــــــة، جامعـــــــة ال الخدمـــــــة العامـــــــة مركـــــــز، " SPSS"دورة تدریبیـــــــة ف ـــــــرة مـــــــن  منوفی             ، خـــــــالل الفت

 .٢٠١٥مایو  ١٤ –أبریل  ٢

  طـــالب ل" قـــادة وطـــن "بعنـــوان المشــاركة الفعالـــة بملتقــى إعـــداد قـــادة لخدمــة الـــوطن وریـــادة المســتقبل

 .٢٠١٥أغسطس  ١٨-١٤وان خالل الفترة من الجامعات والمعاهد المصریة بمعهد إعداد القادة بحل

  إقامة وتنظیم حفل افتتـاح " فـيشهادة تقدیر من كلیة اآلداب، جامعة المنوفیة، عن المشاركة الفعالة

 .٢٦/٨/٢٠١٥وذلك یوم األربعاء الموافق " جامعة الطفل بالكلیة

 مركـــز وحـــدة الخدمـــة "تطـــویر الـــذات" م وٕاقامـــة دورة فـــى التنمیـــة البشـــریة بعنـــوانالمشـــاركة فـــى تنظـــی ،

الثالثــاء واألربعــاء الفتــرة مــن  یــوميواللغــات، كلیــة اآلداب، جامعــة المنوفیــة، وذلــك لالستشــارات البحثیــة 

٢٨/١٠/٢٠١٥-٢٧. 
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 والـدینى وقضـایا  الطبـى المنظـور االناث مـن ختان" شهادة اجتیاز ورشة العمل التدریبیة تحت عنوان

للجمعیـات العاملــة لمناهضـة الممارسـات الضــارة ضـد المـرأة والطفــل  النـوعيباالتحــاد " السـكان والتنمیـة

 . ١٠/٢/٢٠١٦-٨بالتعاون مع كلیة اآلداب ، جامعة المنوفیة خالل الفترة من 

 كلیـــة  يلخریجـــ الثـــانيالتـــوظیفى الملتقـــى " میظـــوتنإعـــداد  فـــيعـــن المشـــاركة الفعالـــة  شـــهادة تقـــدیر

 .٢٠١٦مارس  ٢٤-٢٣المنوفیة خالل الفترة من  ، جامعة"اآلداب

  وذلـك یـوم " جامعـة الطفـل"شهادة تقدیر من جامعـة المنوفیـة، عـن المشـاركة الفعالـة فـي تنفیـذ برنـامج

  .٢٦/١/٢٠١٧الخمیس الموافق 

  :والنقاباتعضویة الجمعیات  : اً دسسا

  ٢٠٠٩عام منذ  عضو بنقابة المهن االجتماعیة بالقاهرة. 

 ٢٠٠٩منذ عام  ةعضو بالجمعیة المصریة األنثروبولوجیة األفریقی. 

  ٢٠٠٩منذ عام عضو بالجمعیة المصریة الجغرافیة بالقاهرة. 

   ٢٠٠٩ ضو جمعیة رعایة المكفوفین بالمنوفیةع. 

  ٢٠٠٩أفریقیا بالقاهرة  عضو جمعیة تنمیة اإلنسان والبیئة فى. 

 ٢٠١٢ریة بالقاهرة منذ عام عضو الجمعیة الدیموجرافیة المص. 

 ٢٠١٣منذ عام  المحروسة بالقاهرةى عضو جمعیة مصر بلد. 

 :مهارات اللغة :اً بعسا

 ممتاز قراءة وكتابة واستماع: نجلیزیةاال. 

 :لمیةاالهتمامات الع :ثامناً 

 الدیموجرافیا والدراسات اإلحصائیة . 

 ألنثروبولوجیا االجتماعیة والثقافیةا. 

 :میةلالعاألنشطة  :تاسعاً 

 الــذي أشــرفت علیــه منظمــة الهجــرة الدولیــة التابعــة لألمــم المتحــدة ،  ىالبحــث المیــدان ىالمشــاركة فــ

 .٢٠١٠أكتوبر  ىنشر التقریر الخاص به ف ىوالذ" أوضاع العراقیین في مصر "تحت عنوان 

 ئیـــة البحـــث المیـــدانى الـــذي أشـــرف علیـــه المركـــز القـــومي للبحـــوث االجتماعیـــة والجنا ىالمشــاركة فـــ

 .٢٠١٠في نهایة نوفمبر " أطفال بال مأوى  "بالتعاون مع محافظة الجیزة ، تحت عنوان 

 كلیــة اآلداب ، جامعــة  ى البحــث الــذى أجــراه قســم االجتمــاععــن المشــاركة الفعالــة فــ شــهادة تقــدیر ،

ــورة " المنوفیــة بعنــوان ــایر  ٢٥ث دراســة اســتطالعیة  -ومســتقبل الشخصــیة المصــریة ٢٠١١ین

 .٢٠١٥سبتمبر  -خالل الفترة من یولیو" خصصین من المجتمع المصرىلرؤى المت
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 ٢٠١٥وحتى  ٢٠١٠، كلیة اآلداب ، جامعة المنوفیة منذ  الشروقلى أسرة ى عالمشرف العلم. 

 ٢٠١٥ وحتى ٢٠١٠منذ كلیة اآلداب ، جامعة المنوفیة ، الثالثة  ةعضو كنترول الفرق. 

  ٢٠١١ وحتى ٢٠١٠منذ ، جامعة المنوفیة  بكلیة اآلدا التعلیم المفتوح،عضو كنترول. 

 ٢٠١٥ وحتى ٢٠١٤منذ  الثانیة ، كلیة التجارة ، جامعة المنوفیةا ةعضو كنترول الفرق.  

  ٢٠١٥ وحتى ٢٠١٤منذ  المكتبة بالكلیةمنسق قسم االجتماع بوحدة . 

  ٢٠١٥ وحتى ٢٠١٤منذ منسق قسم االجتماع بوحدة إدارة الخریجین بالكلیة . 

 ٢٠١٥ وحتى ٢٠١٤ ذالجودة بالكلیة من عضو فریق . 

  ٢٠١٥ وحتى ٢٠١٥عضو فریق وحدة التوثیق والمعلومات بوحدة الجودة بالكلیة منذ. 

 

 




