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  االســـــــــــــم 
 عال عبد المنعم مصلحي الزياتأ.د.م./ 

 عضو هيئة التدريس الوظيفة 
 المساعدعلم االجتماع أستاذ  الدرجة العلمية 
 االجتماع الطبي علم التخصص الدقيق 

 جامعة المنوفية –كلية اآلداب   -االجتماع  علم قسم جهة العمل 
تاريـــخ 

 :الميــالد 
8/01/0791 

 0779/ 62/4 تاريخ التعيين

 شخصي إيميل 
Safasama19@hotmail.com 

 
 إيميل رسمي 
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 :التدرج العلمي 
 بتقدير جيد جدًا مع مرتبة الشرف،  جامعة المنوفية ،جتماع االعلم قسم من داب اآلليسانس  -0

 0772دور مايو 

 .  0779دور مايو ،  جامعة المنوفية، كلية اآلداب ، جتماع اال علم قسم، تمهيدي ماجستير  -6
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بتقدير ممتاز  كلية اآلداب جامعة المنوفية ، جتماع اال علم ماجستير في اآلداب تخصص -1
وعنوانها ) األبعاد االجتماعية لإللتهاب الكبدي الفيروسي في  .01/01/6110تاريخ المنح 

 الريف المصري ، دراسة سوسيو أنثروبولوجية في محافظة المنوفية ( 

مع مرتبة الشرف  كلية اآلداب جامعة المنوفية ، جتماع اال علم دكتوراه في اآلداب تخصص -4
وعنوانها ) الدور السلبي للحوامل وعالقته بصحة الجنين ،  .18/16/6112األولى تاريخ المنح 

 فال المعاقين ( طدراسة حالة على أمهات األ

  التدرج الوظيفي : -
 62/4/0779اعتبارًا من ، جامعة المنوفية  –كلية اآلداب  –االجتماع  علمدة بقسم يمع -0

اعتبارًا من  ، جامعة المنوفية –داب كلية اآل –االجتماع  علم مدرس مساعد بقسم -6
69/0/6110. 

 62/1/6112اعتبارًا من ، جامعة المنوفية  –داب كلية اآل –االجتماع  علممدرس بقسم  -1

 المنوفية جامعة  –داب كلية اآل –االجتماع  علمبقسم ، أستاذ علم االجتماع المساعد  -4

 العلمي نتاجال  ا /اثنيا

 :املنشورة يف دورايت علمية حممكة ال حباث  - 
اإلنجاب القيصري في محافظة المنوفية ، دراسة للعوامل االجتماعية والثقافية من وجهة نظر أطباء ) -0

 . 6119 ، أكتوبر عدد، جامعة المنوفية ، ، مجلة بحوث كلية اآلداب ( التوليد 

مجلة  ،بحث مشترك ،  (ين التقليدية والمعاصرة ، دراسة إثنوجرافية في إحدى المدن الليبيةالحناء ب ) -6
 .6118 ، عدد يوليوجامعة بنها ، ، كلية اآلداب 

(  المحددات المجتمعية لصورة المرأة المصرية في الخارج ، دراسة ميدانية في مدينة الخمس الليبية ) -1
 . 6101 ،يناير عدد، يا جامعة المن، ، مجلة كلية اآلداب 

 اإلعاقة والرعاية االجتماعية الشاملة ، دراسة ميدانية لمؤسسات رعاية المعاقين بمحافظة المنوفيةة () -4
 .  6101عدد يوليو ، ، مجلة كلية اآلداب ، جامعة المنوفية 
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اد الفسةةيولوجية األبعةة دراسةةة ميدانيةةة فةةي الطمةةث والتفاعةةل االجتمةةاعي للمةةرأة المصةةرية انقطةةاعأزمةةة ) -5 
 . 6100  ، جامعة القاهرة  ، عدد إبريل، مجلة كلية اآلداب ، ( واألسرية لألزمة

جينوم ( ، دراسة في علم اجتماع ال: القوة االجتماعية للمعرفة الجينية و مستقبل الهوية العربية ) -2
 .  6105المجلة العربية لعلم االجتماع ، القاهرة ، عدد يناير ، لعام 

  مــؤمتــــرات :نشورة يف امل علمية ال اث حبال  

المشاركة ببحث عن استجابة المرأة الريفية لبرامج محةو األميةة فةي المجتمةع الريفةي المصةري فةي  -0
 . 0778المؤتمر القومي الثالث للمرأة المصرية والمنعقد في محافظة المنوفية عام 

نجاب أطفال معاقين) -6 لعرب للعلوم جامعة ا،مخاطر البيئية مؤتمر الطفولة وال(، التلوث البيئي وا 
  . 6119أكتوبر  10- 68في الفترة من ليبيا،  ،بني غازي الطبية والتكنولوجية ، 

، ( المهةةن الصةةناعية وأثرهةةا فةةي العةةاملين ، دراسةةة تحليليةةة فةةي إطةةار علةةم االجتمةةاع الصةةناعي)  -1
لبحةةةث العلمةةةي فةةةي خدمةةةة المةةةؤتمر العلمةةةي األول لتسةةةويا البحةةةوث الجامعيةةةة التطبيقيةةةة بعنةةةوان )ا

 . 6117أكتوبر،   8 -9الصناعة ( ، جامعة المنوفية،  في الفترة من 

،المةةةؤتمر العلمةةةي العربةةةي الثالةةةث عشةةةر لالقتصةةةاد ( العنةةةف المنزلةةةي وأثةةةرة علةةةى صةةةحة المةةةرأة )  -4
المنزلي  بعنوان )االقتصاد المنزلي في ضوء المتغيرات االقتصادية المعاصرة ( ، كلية االقتصةاد 

 . 6117نوفمبر،   07 – 08منزلي بجامعة المنوفية ، في الفترة من ال

التلةةةةوث البيئةةةةي ودوره فةةةةي اإلعاقةةةةات التكوينيةةةةة لألجنةةةةة ، دراسةةةةة تحليليةةةةة لةةةةرؤى المتخصصةةةةين )  -5
المةؤتمر الةدولي الثالةث لتنميةة بالتفويض في القطاع الطبي )عرض اإلشةكالية والحلةول العمليةة( ،

ن البيئةةةة فةةةي المجتمعةةةات العربيةةةة عبةةةر العصةةةور، كليةةةة دار العلةةةوم البيئةةةة وخدمةةةة المجتمةةةع بعنةةةوا
 .   6117ديسمبر،  7 – 8جامعة الفيوم ، في الفترة من 

، المةؤتمر الةدولي الثةاني  (الدور المهني لألخصائي اإلجتماعي في المؤسسات التعليمية الليبية)  -2
االجتماعيةةةةة فةةةةي  ةم والمسةةةةؤوليلقسةةةةم االجتمةةةةاع بكليةةةةة اآلداب ، جامعةةةةة الزقةةةةازيا بعنةةةةوان )التعلةةةةي

 .  6101مارس ،  6 – 0المجتمعات العربية ( ، في الفترة من 

بجامعةةةةة اإلمةةةةام محمةةةةد بةةةةن سةةةةعود المشةةةةاركة بحضةةةةور المةةةةؤتمر العلمةةةةي األول للملتقةةةةى الطالبةةةةي  -9
 . 6100/ 6101اإلسالمية ، خالل العام الجامعي 
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ال البحةةث العلمةةي بعنةةوان صةةناعة حضةةور المةةؤتمر العلمةةي لمنتةةدى الشةةراكة المجتمعيةةة فةةي مجةة -8
، إبريةةةل  69-62الفترة مةةةن ة اإلمةةةام محمةةةد بةةةن سةةةعود اإلسةةةالمية،جامعةةة،المملكةةةة ،البحةةةث العلمي

6100  . 

 ةمقترحةة رؤيةةةلةةواقعهم و ميدانيةةة دراسةةة ،  المعةةاقون بةةين الواقةةع والمةةامول فةةي المجتمةةع المصةةري) -01
، الهيئةة العامةة لقصةور الثقافةة بالتعةاون   صريمؤتمر قضايا اإلعاقة في الريف المفي ، ( لرعايتهم 

 . 6100مع محافظة ، كفر الشيخ ، ديسمبر،  

، المةؤتمر  (فردية لباحثةة مصةرية، تجربة  دور البحث العلمي في مواجهة المشاكل المجتمعية) -00
ي الةةدولي األول لعمةةداء الدراسةةات العليةةا والبحةةث العلمةةي فةةي جامعةةة األقصةةى ، غةةزة ، فلسةةطين ، فةة

 .  6106يناير  62-64الفترة من 

، مةةؤتمر مسةةتقبل بةةين تحةةديات الواقةةع ولفةةاا ال:  يمصةةر المجتمةةع ال فةةي ذوو اإلعاقةةة مشةةاكل) -06
 فندا شبرد، بين الواقع والمامول ، نظمته جمعية رعاية حقوا المعوقين ،  حقوا المعاقين في مصر

 .  6106 ،ديسمبر ٣ ،

عاقةةة التنميةةة و  السةةلبيةالمعتقةةدات الثقافيةةة ) -01 القريةةة  فةةي بةةين التجةةذير ومالمةةح التغييةةر ةالصةةحيا 
، فعاليةةات المائةةدة المسةةتديرة ، المةةؤتمر العلمةي األول ، جامعةةة المنوفيةةة بالتعةةاون مةةع إدارة  (المصةرية

 .6101يناير ، 64-66البحوث والدراسات بالهيئة العامة لقصور الثقافة في الفترة من 

المةةةؤتمر الةةةدولي  ،(  لفةةةاا علةةةم اجتمةةةاع الجينةةةوم، نحةةةو  لمعةةةارف الجينيةةةةالبنةةةاء االجتمةةةاعي ل) -04
الثةةةةاني لمركةةةةز البحةةةةوث واالستشةةةةارات االجتماعيةةةةة لنةةةةدن ، بعنةةةةوان) موضةةةةوعات العلةةةةوم االجتماعيةةةةة 

 .  6101فبراير، 69- 65واألنسانية في العالم اإلسالمي ( ، جامعة زايد دبي ، في الفترة من  

دراسةةةات ميدانيةةةة لإلشةةةكالية : ة السةةةلبية تجةةةاه المةةةرأة المصةةةرية ولفةةةاا التغييةةةر الثقافةةةة المجتمعيةةة) -05
، المؤتمر الدولي الثامن عشر ، جامعة فيالدليفيا ، عمان ، األردن ، بعنوان) ثقافة ( والحلول العملية

 .  6101نوفمبر ،  01- 00التنمية ( في الفترة من  

المةؤتمر السةةنوي إلدارة التمكةةين ،  (اضةر والمسةةتقبلذوواإلعاقةة فةةي المجتمةع المصةةري بةةين الح) -02
ذوو االحتياجةات الخاصةة ) عنةوانب ،الثقافي لذوي االحتياجات الخاصة بالهيئة العامة لقصور الثقافة 

 .6101ديسمبر  4 -6الفترة من ، جامعة طنطا ،  (الجتماعيةاولليات التمكين في ضوء المتغيرات 
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 بحث مشترك،( ،بين التجذير ومالمح التغيير  للبشر حيصالحداثة ومستقبل األمن ال) -09
معهد الكويت لألبحاث الدولي الثالث لمركز البحوث واإلستشارات االجتماعية بلندن ، المؤتمر 
 . 6104فبراير  06-01الفترة من العلمية ، 

 والتكرميات اجلوائز /ااثلث

مركةةةز (، بخليفةةةةل العلميةةةة الثامنةةةة  جةةةائزة الشةةةيخ خليفةةةة بةةةن سةةةلمان بةةةن محمةةةد للفةةةي )الفةةةائز األول  -0

بمدينةةة عيسةةى بمملكةةة البحةةرين ، عةةن البحةةث الةةذي قدمتةةه وعنوانةةه )شةةبكة معلومةةات المةةرأة والطفةةل 

التواصةةل االجتمةةاعي ومسةةتقبل الفتةةاة العربيةةة : دراسةةةة ميدانيةةة لوثةةار االجتماعيةةة والصةةحية )مدينةةةة 

  الرياض نموذجًا((

جةائزة الشةيخ خليفةة )وذلةك للحصةول علةى  6101ها السةنوي عةام تكريم من جامعةة المنوفيةة فةي عيةد -6

بمدينةةةة عيسةةةى مركةةةز معلومةةةات المةةةرأة والطفةةةل (، ببةةةن سةةةلمان بةةةن محمةةةد لل خليفةةةةل العلميةةةة الثامنةةةة 

 بمملكة البحرين . 

 . 6104فبراير  00، واستالم درع التكريم في  نقابة المهندسين الكويتيينتكريم من  -1

 6106جامعات بغزة على المشاركة في مؤتمر عمداء البحث العلمي تكريم من العديد من ال -4

 .  65/06/6101إستالم درع وشهادة تكريم في العيد السنوي لجامعة المنوفية  -5

إسةةةتالم درع تكةةةريم جامعةةةةة فةةةي المةةةةؤتمر الةةةدولي الثالةةةث والةةةةذي نظمةةةة مركةةةةز البحةةةوث واالستشةةةةارات  -2

 بمعهد الكويت لألبحاث العلمية . 6104فبراير  06-01االجتماعية لندن في الفترة من 

إسةةةتالم شةةةهادة تكةةةريم مةةةن جامعةةةة المنوفيةةةة فةةةي عيةةةدها السةةةنوي عةةةن الجهةةةود المبذولةةةة لتكةةةريم جامعةةةة  -9

 . 65/06/6104المنوفية في المحافل الدولية 

الحصول على جائزة األستاذ الدكتور/ مصطفى بهجت عبد المتعال للمتميزين من أعضاء هيئة  -8

 . 6105المنوفية ، عام  التدريس ، بجامعة



 

 7 

   التدريبية  وراتادل /ارابع

 .   6111دورة إعداد المعلم الجامعي واجتيازها بامتياز والتي انعقدت خالل شهر نوفمبر  –

 .6111 ، عام امتيازبالحصول على دورة حاسب للي وانترنت واجتيازها  –

  01/5/6114اجتياز امتحان التويفل بنجاح في المستوى المحلي بتاريخ -

 اجتيةةةةاز دورة رفةةةةع الكفةةةةاءة العلميةةةةة للمعيةةةةدين والمدرسةةةةين المسةةةةاعدين والبةةةةاحثين فةةةةي علةةةةم االجتمةةةةاع و -
 .  6114، جامعة القاهرة  –كلية اآلداب  –االنثربولوجيا بمركز البحوث والدراسات االجتماعية 

التةةدريس ات علةةى جةةدار  اجتيةةاز بةةرامج مركةةز تنميةةة قةةدرات أعضةةاء هيئةةة التةةدريس والقيةةادات والحصةةول –
 . 7/4/6115والبحث العلمي وجداره التعامل مع اآلخرين والجدارة الشخصية في الفترة من 

مشةروعات جةدارات الاجتياز برامج مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات والحصول علةى  -
 . 6118، عام  ةالساعات المعتمدو  النشر العلميو  البحوث التنافسية المحلية والعالمية

األخالقيةات  جةداراتاجتياز برامج مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيةادات والحصةول علةى  -
عداد المشروعات العلميةو  المهنية في العمل الجامعي  . 6101،تنظيم االجتماعات والمؤتمراتو  ا 

باب والتنمية وجامعة الدول ( باعتماد المركز العربي األوروبي للشT.O.Tدورة تدريب المدربين ) -
 العربية واألتحاد األفريقي للتكامل االقتصادي .

( من رابطة خريجي الدراسات االجتماعية بالتعاون مع مركز البحوث SPSS) في برنامج يةدورة تدريب -
 . 6101،والدراسات االجتماعية بجامعة القاهرة 

 . 6101،  مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات( من SPSSدورة تدريبية  في برنامج ) -

مركز تنمية من والجوانب المالية والقانونية والتعلم مدى الحياة الدراسة الذاتية الحصول على دورات  -
 . 6102، 6104 ،قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات

جي لمؤسسات التعليم العالي من الخار الحصول على دورات المراجع  مراجع خارجي معتمد ، بعد -
 –المراجعة الخارجية  –توصيف المقررات  –التعلم الذاتي جودة التعليم واإلعتماد)ضمان القومية لهيئة ال

 . 6102يناير ، التخطيط اإلستراتيجي ( 
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 البحثية املشاريع  /ساخام 

النظرية والميدانية وهي  ويتمثل في األبحاث العلمية التي شاركت من خالل فريق بحثي لجمع المادتين
  -كاآلتي :

بحث النسق القيمي في الريف المصري ، قيم اإلنتاجية واالستهالك ، دراسة ميدانية في قرية  –0

 .0779عام  مصرية ،المركز القومي للبحوث االجتماعية والجنائية، وزارة الشؤون االجتماعية بالقاهرة

امين الصةةةحي الشةةامل بالمنوفيةةةة(، تبةةع وزارة الصةةةحة بحةةث رفةةع كفةةةاءة التةةامين الصةةةحي )مشةةروع التةة -6
 .0779عام  والسكان بالقاهرة

ومعهةد  –دراسة تجنةب اإلصةابة بااللتهةاب الكبةدي الفيروسةي )سةي( بالتعةاون مةع الجامعةة األمريكيةة  –1
 م .  0778-0779الكبد القومي بمحافظة المنوفية خالل العام الجامعي 

مي للتنميةةة الريفيةةة المتكاملةةة ) شةةروا ( والعمةةل فيةةه معةةاون منسةةا علمةةي المشةةاركة فةةي البرنةةامج القةةو  –4
 .  0778 -0779وزارة التنمية المحلية بالقاهرة خالل العام الجامعي 

المشةةاركة فةةي إعةةداد الببليوجرافيةةا الشةةارحة لعلةةم االجتمةةاع فةةي مركةةز البحةةوث والدراسةةات االجتماعيةةة  -5
 . 0779/  0772التابع لجامعة القاهرة خالل عام 

 . 0778عام المشاركة في سلسلة أبحاث اإلدمان في المركز القومي للبحوث االجتماعية والجنائية  -2

مركةز الدراسةات السياسةية  –العمل مشرف ميداني عام في بحةث المشةاركة السياسةية للمةرأة المصةرية  -9
 .0777عام القاهرة  -واإلستراتيجية باألهرام

 

 

 

 

 



 

 9 

   الرسائل ةمناقشو  يعلمال اال رشاف /دساسا

على رسالة ماجستير بعنوان ) األبعاد االجتماعية للخدمة الصحية في  المشاركة في اإلشراف -0
المجتمع المصري ، دراسة ميدانية في معهد الكبد القومي بجامعة المنوفية ( للطالب/ أحمد سمير 

 مناقشته تمت  جامعة بنها .، كلية اآلداب  االجتماع  علم  النجار، بقسم
رسالة ماجستير بعنوان )اآلثار االجتماعية لإلصابة بسرطان الثدي ، المشاركة في اإلشراف على  -6

كلية ، االجتماع علم دراسة ميدانية في معهد األورام بجامعة المنوفية ( للطالبة / بسمة سحبل، بقسم 
 جامعة المنوفية.، اآلداب

في رعاية األطفال الموهوبين في المجتمع  ر األسرةدو ) رسالة ماجستير بعنواناإلشراف على  -1
/ عائشة محمد  لطالبة( ، ل دراسة ميدانية على عينة من أسر الموهوبات بمحافظة بيشة،  السعودي
جامعة اإلمام محمد بن سعود  ،كلية العلوم االجتماعية  ،قسم االجتماع والخدمة االجتماعية ،  الجوهري

 .0202/0200خالل العام الجامعي تمت مناقشتها وقد ،  بالرياض ،اإلسالمية 
العولمة وعالقتها بالتسامح االجتماعي في ) رسالة ماجستير بعنوانالمشاركة في اإلشراف على  -4

، شفية أحمد محمد يوسفللطالبة / ،  (دراسة ميدانية في إحدى قرى محافظة المنوفية: الريف المصري
 وتمت مناقشاتها معة المنوفية.جا/ كلية اآلداب / االجتماع علم قسم 

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

علم قسم  ،هدير محمد محمد  للطالبة / ( ،القاهرةمحافظة الدمرداش ب ىدراسة ميدانية في مستشف
 جامعة المنوفية./ كلية اآلداب / االجتماع 

ء العاملين في لداالعوامل األجتماعية وتاثيرها على ) شراف على رسالة ماجستير بعنواناإل - 6
محمود عبد الرازا السيد  للطالب / ( ، دراسة ميدانية في إحدى شركات األدوية؛  قطاع األدوية

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

 جستير في كلية التمريض / جامعة المنوفية .مناقشة العديد من رسائل الما -7
جامعات اإلسكندرية والمنوفية ، بفي كليات اآلدابوالدكتوراه مناقشة العديد من رسائل الماجستير  -8

 .وبني سويف وطنطا  وحلوان
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  لميةالع  شنشةةال   /سابعا

ة  والمشةةةاركة فةةةي كليةةةة الهندسةةةة جامعةةةة القةةةاهر قاعةةةة المةةةؤتمرات بحضةةةور يةةةوم التمةةةبس العةةةالمي فةةةي  -0
 م.  6101 – 6117فعاليات االحتفال ، خالل العام الجامعي 

التةةابع لةةوزارة الممولةةة مةةن صةةندوا العلةةوم والتنميةةة التكنولوجيةةة العلميةةة حضةةور ورشةةة عةةن األبحةةاث  –6
 م .  6101 – 6117في قاعة المؤتمرات الكبرى بجامعة المنوفية ، خالل العام الجامعي التعليم العالي 

عداد ورشة عمل عن مشاريع برنامج اإلطار السابع المقدمة من اإلتحاد األوروبيبتنظيم و  لقياما -1 من  ا 
وذلةك بمقةر كليةة اآلداب جامعةة المنوفيةة خةالل العةام الجةامعي  خالل وحةدة دعةم المشةروعات بالجامعةة ،

 م.   6101 – 6117

جامعة اإلمام محمد بن سعود ببات لطالالعديد من المحاضرات وورش العمل لتنظيم و إلقاء   -4
 م . 6100/ 6101خالل العام الجامعي وفروعها اإلسالمية ، 

منسا لتنظيم البرنامج التدريبي األول للمهتمين برعاية ذوي االحتياجات الخاصة في محافظة  -5
 .6106مارس  68-69المنوفية بقاعة المؤتمرات بإدارة جامعة المنوفية ، في الفترة من 

 . 6104وحتى  6106عي مالي لمؤتمرات كلية اآلداب ، جامعة المنوفية خالل األعوام من را -2

 . 6102و 6104عضو اللجنة التنظيمية لمؤتمرات كلية اآلداب ، جامعة المنوفية ، نوفمبر  -9

نائب رئيس المؤتمر الدولي الرابع لمركز البحوث واألستشارات االجتماعية لندن لشئون التحكيم ،  -8
 .6105مارس  09 -05لدوحة ، قطر ، في الفترة من ا

تنظيم العديد من دورات التنمية البشرية ، وتاهيل الشباب الجامعي لسوا العمل ، بمركز  -7
 األستشارات البحثية بكلية اآلداب جامعة المنوفية .
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 العلمية الهيئات عضوية ا/ثامن

ركز البحوث واالستشارات االجتماعية ، عضو اللجنة العلمية لمجلة بحوث ، والتي يصدرها م -1
 الشارقة .

 ، بيروت ، لبنان . للعلوم االجتماعيةعضو المجلس العربي  -2

لندن ، ومقرر  –عضو اللجنة العلمية لمؤتمرات ، مركز البحوث واألستشارات االجتماعية  -3
 المؤتمرات السنوية للمركز.

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

دارية أ دوار /ااتسع  والتةوير اجلودة وأ شنشةة ا 

 6100/6106ثم خالل العام الجامعي  6118أمانة مجلس القسم  -

 حتى اآلن . 6100، ثم   6101 – 6117، ثم   6112علم االجتماع من عضو مجلس قسم  -

الحظات والمراقبات المشاركة في أعمال المو  . 0778/ 0779عضو كنترول الفرقة الدراسية الرابعة  -
عضو كنترول الفرقة الدراسية الثانية خالل العام و . 6112وحتى  0778االمتحانات خالل األعوام من 

- 6106 – 6100 االعوام خالل وعضو كنترول الفرقة الدراسية األولى  . 6101/  6117الجامعي 
 .6102-6105عضو كنترول الدراسات العليا خالل العام الجامعي. 6101

 م   6101/  6117عضو لجنة قطاع خدمة البيئة وتنمية المجتمع بكلية اآلداب جامعة المنوفية ،  -

 م . 6106-6100عضو لجنة الدراسات العليا والبحوث خالل العام الجامعي  -

 جامعة املنوفية : و يف  لكية الآداب يفأ شنشةة التةوير واجلودة  -

بمقتةرح دبلومةه مهنيةة  4/9/6100منعقةدة بتةاريخ تقدمت إلى مجلس قسم االجتماع فةي جلسةته ال -0
عداد جلساء المسنين والمعاقين ، وقد وافا مجلس القسةم مبةدئيا علةى المقتةرح المقةدم ،  لتخريج وا 

 كمةةا  وتةةم تشةةكيل لجنةةة علميةةة مةةن السةةادة األسةةاتذة بالقسةةم لدراسةةته وبيةةان مةةدى صةةالحية تنفيةةذه .
عةداد جلسةةاء المسةةنين والمعةاقين( فةةي مجلةةس أعيةد تقةةديم ذات المقتةةرح ) دبلومةه مهنيةةة ل تخةةريج وا 

  6101قسم االجتماع لشهر مايو 
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المشةةاركة فةةي وضةةع برنةةامج تعليمةةي للحصةةول علةةى درجةةة الةةدبلوم للدراسةةات العليةةا فةةي الالئحةةة  -6
الجديةةةدة والتةةةي تقةةةدمت بهةةةا لتحويةةةل الدراسةةةة إلةةةى السةةةاعات المعتمةةةدة ، ووضةةةع توصةةةيف لةةةبعض 

 .6101مقرراتها خالل عام 

تنظيم العديةد مةن الةدورات فةي مجةال التنميةة البشةرية ، وتاهيةل الشةباب الجةامعي لسةوا العمةل ،  -1
 بمركز األستشارات البحثية بكلية اآلداب جامعة المنوفية .

التكليةةف مةةن لجنةةة الجةةوائز بالكليةةة للقيةةام بمتابعةةة مةةدى االسةةتفادة مةةن مؤسسةةة مصةةر الخيةةر فةةي  -4
 .م   6101/  6117خالل العام الجامعي الجامعي  خدمة الكوادر المتميزة من الشباب

معة مركز االستشارات البحثية ،كلية اآلداب ، جا مدير شعبة معلومات وبحوث طفل القرية ، -5
 .المنوفية 

منسا مشروع جامعة الطفل بكلية اآلداب جامعة المنوفية والذي يتم بالتعاون بين جامعة  -2
 حتى اآلن . 6105ة ، اعتبارا من أغسطس المنوفية وأكاديمية البحث العلمي المصري

 عضو معيار المشاركة المجتمعية ، بوحدة الجودة /قسم االجتماع/كلية اآلداب/ جامعة المنوفية  -9

فرع المجلس القومي للمرأة اللجنة التنفيذية لمكافحة العنف ضد المرأة بممثل جامعة المنوفية في  -8
 .المنوفية محافظة 

لهيا : ال شنشةة العلمية واال دا -  رية يف اجلامعات اليت متت اال عارة ا 

لهيا للعمل أ و للمشاركة يف املؤمترات - األمارات  –السعودية  –ليبيا  : ادلول اليت سافرت ا 
 قطر –الكويت  –األردن  –غزة  –البحرين  –العربية المتحدة 

عربية الليبية اعتبارا عضو مجلس قسم االجتماع والتفسير كلية اآلداب جامعة المرقب بالجماهيرية ال -
 .11/9/6118وحتى  07/7/6112من 
عضو مجلس قسم االجتماع والخدمة االجتماعية بكلية العلوم االجتماعية جامعة اإلمام محمد بن  -

مدير عام وحدة تطوير التعليم الطالبي بعمادة و  . 6101/6100سعود اإلسالمية  خالل العام الجامعي 
 . 6101/6100عة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية  خالل العام الجامعي تطوير التعليم الجامعي بجام
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  اجملمتع خدمة أ شنشةة /اعارش 

 : عضويـــة مجعيــــات ومؤسسات اجملمتع املدين -1
 عضو مجلس إدارة نادي أعضاء هيئة التدريس –
 عضو جمعية المساعي المشكورة بشبين الكوم محافظة المنوفية .  -
 رعاية المكفوفين بالمنوفية .عضو جمعية  –
 عضو جمعية عطاء بال حدود بالمنوفية . -
 بالمنوفية .عضو جمعية نبع الحياة الخيرية  -
ومهنا يف مؤسسات اجملمتع اخملتلفة لاا  ااحماارات وور  العمل ب  حبضور وخدمة اجملمتع  -2

بمدينة شبين الكوم  الشباب والرياضة مديريةو االتحاد اإلقليمي للجمعيات و  الجتماعية للتنمية ،الصندوا ا
، ومعظم المؤسسات االجتماعية بمحافظة المنوفية  التعليم األزهري بمركز منوف، و بمحافظة المنوفية 

 والثقافية والصحية واإلدارية بمحافظة المنوفية .

  اال تصال وسائل /عرش حادي
 :املراسالت  عنـــــــــــــوان

محافظةةةة  - مدينةةةة منةةةوف –أرض الحصةةةوة  –أمةةةام موقةةةف بةةةرهيم  –عمةةةارة األوقةةةاف  – 414شةةةقة  -0
 . جمهورية مصر العربية -المنوفية 

 . قسم االجتماع  /  كلية اآلداب /  جامعة المنوفية /  مصر -6
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