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 تـــزة الذاتيـــالسي

 د حسن.ـد فاروق أحمـد. أحم م :االس

  .م ـ المنيا31/3/1961 تاريخ الميالد :

 ت :ــــالث الدراسيــالمؤه-  

 م.1983ليسانس فى اآلداب اجتماع دور مايو  -1
 م.6/8/1989ماجستير فى اآلداب اجتماع فى  -2

 م.31/3/1992دكتوراه فى اآلداب اجتماع فى  -3

  التدرج الوظيفى:- 

 21/11/1983معيد فى  -1
 21/8/1989مدرس مساعد من  -2

 28/4/1992مدرس من  -3

 31/3/2114أستاذ مساعد من  -4

 : متزوج ويعول ثالث أبناء والزوجة تعمل أستاذ  -الحالت االجتماعيت
 مساعد بقسم الصحة النفسية بكمية التربية بجامعة المنيا. 

 : الندواث والمؤتمزاث وورش العمل-  

سكر السادس ألعضاء ىيئة التدريس بالشيخ زوير بشمال سيناء فى الفترة مـن شارك فى المع -1
 م.8/8/1991ـ  1/8/1991

شــارك فــى دورات كثيــرة بمعيــد قعــداد القــادة بحمــوان وشــارك فــى ورش عمــل وتحكــيم األنشــطة  -2
 بالمعيد.

نــــوان شــــارك فــــى الدوريــــة التدريبيــــة نعــــداد القيــــادات مــــن شــــباب جامعــــة المنيــــا بمحاضــــرة بع -3
 م(.15/5/2116 -12)المشاركة السياسية لمشباب وذلك فى الفترة من 

شـارك فـى مــ تمر الشـباب والســكان تحـت قشــراص وزارة الصـحة والــذة عقـد فــى مدينـة اننتــاج  -4
ـ  8/8/2112انعالمــــــى بالفنــــــدق المتصــــــص لممــــــ تمرات الدوليــــــة فــــــى الفتــــــرة مــــــن 

 م.11/8/2112
( الـذة عقـد فـى كميـة اآلداب ـ 2111مـارس  14 -12أة من شارك فى الم تمر العممى )المر  -5

 جامعة المنيا ببحث بعنوان المشاركة السياسية لممرأة.
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شــــارك فــــى برنــــام  ورشــــة العمــــل )نحــــو رويــــة أفضــــل لمممارســــة المينيــــة فــــى مجــــال العمــــل  -6
( والــذة نظمــو مركــز البحــوث 8/11/2113م ـ 7/11/2113االجتمــاعى فــى الفتــرة مــن 

ـ بكميـة اآلداب ـ جامعـة المنيـا بموضـوع قمعوتـات تحقيـق الطموحـات المسـتقبمية  االجتماعيـة
 لمعمل االجتماعىق.

شـــــارك فـــــى برنـــــام  تحســـــين التعمـــــيم بمحافظـــــة المنيـــــا بمحاضـــــرة قالشـــــروط الواجـــــب توافرىـــــا  -7
 لألتصائى االجتماعى وكيفية تعاممو مع العمالءق والذة عقد بالمجمس القومى لمسكان.

ـــة والجنائيـــة حـــول  شـــارك فـــى -8 المـــ تمر الســـنوة الســـادس لممركـــز القـــومى لمبحـــوث االجتماعي
قبريـل  21 -18قاألبعاد االجتماعية والجنائية لمتنمية فى صعيد مصر وذلـك فـى الفتـرة مـن 

 م.2114
شارك فى المحاضـرات بالبرنـام  األوربـى لتحسـين التعمـيم فـى محافظـة المنيـا )دورات تدريبيـة  -9

 جتماعيين والنفسيين(.األتصائيين اال
شـــارك فـــى المحاضـــرات بالـــدورات التدريبيـــة لألتصـــائيين االجتمـــاعيين فـــى مديريـــة التربيـــة  -11

 والتعميم بمحافظة المنيا.
شارك فى المحاضرات التدريبية وورش العمل لألتصائيين االجتماعيين فى مديريـة الشـباب  -11

 والرياضة بمحافظة المنيا.
التدريبيـــة التـــى نظمتيـــا الجمعيـــة المنشـــية لمتربيـــة والتنميـــة ضـــمن أنشـــطة شـــارك فـــى الـــدورة  -12

الجمعيــة بمحاضــرة عـــن قدور األســرة فـــى التنشــئة االجتماعيــة لمطفـــل وذلــك عـــن الفتــرة مـــن 
 م.8/7/2111 قلى 7/7/2111

شارك فى الدورة التدريبية التى نظمتيا الجمعية المنشية لمتربية والتنمية بمحاضـرة عـن قدور  -13
ــة والنمــو النفســى لألطفــال فــى الفتــرة مــن  وســائل انعــالم عمــى اتجاىــات أبنــاء المــرأة العامم

 م.11/11/2111قلى  11/11/2111
شـــارك فـــى الـــدورة التدريبيـــة التـــى نظمتيـــا الجمعيـــة المنشـــية لمتربيـــة والتنميـــة بمحاضـــرة عـــن  -14

ـــــات وذلـــــك   - 21/11/2111مـــــن فـــــى الفتـــــرة قالمســـــتوة التعميمـــــى لألبنـــــاء وتســـــرب الفتي
 م.21/11/2111

شـــارك فـــى الـــدورة التدريبيـــة التـــى نظمتيـــا الجمعيـــة المنشـــية لمتربيـــة والتنميـــة بمحاضـــرة عـــن  -15
 م.31/12/2111ـ  31/12/2111قتوعية النساء والفتيات بأىمية التعميم فى الفترة من 

المــدارس بمدينــة  شــارك فــى الــدورة التدريبيــة التــى نظمتيــا مديريــة التربيــة والتعمــيم فــى بعــض -16
 م.4/2112المنيا عن اندمان وأسبابو وطرق عالجو فى 
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شارك فى الـدورة التدريبيـة التـى نظمتيـا اندارة العامـة لمتنميـة وشـئون المـرأة والتدمـة العامـة  -17
بمديريــة الشــئون االجتماعيــة بالمنيــا عــن موضــوع قأطفــال الشــوارع والمشــكالت االجتماعيــة 

 م.5/2112والنفسيةق 
شــــارك فــــى الــــدورة التدريبيــــة التــــى نظمتيــــا اندارة العامــــة لمتنميــــة وشــــئون العامــــة بالشــــئون  -18

االجتماعيــة بالمنيــا وذلــك بمحاضــرة فــى مركــز م ابــة والعــدوة وبنــى مــزار عــن قدور المــرأة 
 م.8/6/2112قلى  3/6/2112المعيمة فى التنميةق فى الفترة من 

متيـــا جمعيـــة المنشـــية لمتربيـــة والتنميـــة بالمنشـــية لمتربيـــة شـــارك فـــى الـــدورة التدريبيـــة التـــى نظ -19
والتنميــة بالمنيــا بمحاضــرة عــن قدور األســرة فــى التنشــئة االجتماعيــة لألبنــاء وذلــك فــى الفتــرة 

 م.5/7/2112ـ  1/7/2112من 
العامـة لمتنميـة وشـئون المـرأة والتدمـة العامـة شارك فى الـدورة التدريبيـة التـى نظمتيـا اندارة  -21

مديريــة الشــئون االجتماعيــة بالمنيــا فــى مركــز م ابــة عــن قاتجاىــات األطفــال األيتــام نحــو ب
 م.14/9/2112ـ  9/9/2112م سسات انيواء فى الفترة من 

شارك فـى الـدورة التدريبيـة التـى نظمتيـا اندارة العامـة لمتنميـة التـى نظميـا االتحـاد انتميمـى  -21
وذلـك بمحاضـرة فـى بنـدر ومركـز المنيـا فـى موضـوع لمجمعيات والم سسات التاصة بالمنيا 

ـ  3/11/2112قانجـــــراءات الالزمــــــة لمحاربــــــة العنــــــص ضــــــد المـــــرأة فــــــى الفتــــــرة مــــــن 
 م.8/11/2112

شارك فى الدورة التدريبية التى نظمتيا جمعية المنشية لمتربية والتنمية بالمنيا بمحاضرة عـن  -22
 م.5/9/2113م ـ 1/9/2113رة من العالتة بين الوالدين وجنوح األحداث فى الفت

المنيــا ـ وبنــى ســويص والفيــوم ـ وأســيوط  لــدورة التدريبيــة لمــدعاء فــى محافظــاتشــارك فــى ا -23
م فـى جيـاز 12/4/1995م ـ 18/3/1995بمحاضرة عن قالعنص والتطرصق فـى الفتـرة مـن 

 التنظيم واندارة بمحافظة المنيا.
 م.2113بكمية اآلداب عام شارك فى لجان تطوير التعميم الجامعى  -24
عقـد فـى تمر الثالث لممجمـس القـومى لممـرأة )المـرأة وتحـديث المجتمـع( والـذة شارك فى الم   -25

 ون واآلداب بجامعة المنيا.نم بمركز سوزان مبارك لمف2112مارس  16
االجتماعيـــة والجنائيـــة وذلـــك  البحـــوثشـــارك فـــى فعاليـــات المـــ تمر اليوبيـــل الـــذىبى لمركـــز  -26

م( تحــت رعايــة فتامــة الــرئيس محمــد 2115 – 1995ور تمســين عامــاى عمــى قنشــائو )بمــر 
 م.2115مايو  24 -22حسنى مبارك رئيس الجميورية وذلك فى الفترة من 



-4- 

تأىيـل معممــى المرحمـة االبتدائيــة لممسـتوة الجــامعى لســنوات االشـتراك فــى التـدريس لبرنــام   -27
 دراسية متعددة.

االشتراك فى الدورة التدريبية بجمعية التشـابة بالمنيـا بمحاضـرة بعنـوان قتعمـيم ثقافـة أضـرار  -28
 م.27/6/2116التدتين وتعاطى المتدات بأنواعيا 

االشتراك فى ورشة عمل حول قالمشكالت التى يعانى منيـا أبنـاء الم سسـات األيوائيـة وأىـم  -29
 المقترحات لمواجيتيا.

الم تمر الدولى الثالث لكمية األلسن ـ جماعة المنيا عن قتحديات الم ة والثقافة االشتراك فى  -31
 م.2116قبريل  3و فى مواجية العولمةق وذلك فى يوم االثنين الموافق 

االشتراك فى فعاليات الم تمر السـنوة لفـرع المجمـس القـومى لممـرأة بمحافظـة المنيـا فـى يـوم  -31
 م.2116مارس  28الثالثاء 

المنيـا عـن المـرأة  الشتراك فى فعالية الم تمر السنوة لفرع المجمس القـومى لممـرأة بمحافظـةا -32
 م.2118وصنع القرارات 

 ورة :ــاألبحاث العمليت المنش-  

التحديات التى تفرضيا العولمة عمى العالم العربى ـ جية النشر : مجمة كمية اآلداب ـ جامعـة  -1
 م.2111( أكتوبر 42المنيا العدد )

المشاركة السياسـية لممـرأة : مجمـة كميـة اآلداب ـ جامعـة المنيـا وذلـك فـى مـ تمر العممـى لكميـة  -2
 م.2111مارس  14 -12اآلداب فى الفترة من 

العوامل االجتماعية والنفسية التى ساىمت فى تجمى الفكر انبداعى لعبد الـرحمن بـن تمـدون  -3
( أكتــوبر 38ب ـ جامعــة المنيــا فــى العــدد )دراســة نظريــة ـ جيــة النشــر : مجمــة كميــة اآلدا

 م.2111
الوضــع الــراىن لقطــاع التــدمات فــى الريــص المصــرة ور يــة مســتقبمية لمتنميــة دراســة تحميميــة  -4

( ينـــاير 15النشـــر : مجمـــة كميـــة اآلداب ـ جامعـــة المنيـــا العـــدد )لمحافظـــة المنيـــا ـ جيـــة 
 م.1995

د )المكــوس( عمــى انتعــاش الحيــاة االجتماعيــة الجديــر يــة مســتقبمية لمشــروع تــانون الضــرائب  -5
ـــد الـــرحمن بـــن  واالتتصـــادية داتـــل المجتمـــع المصـــرة فـــى ضـــوء فكـــر العالمـــة العربـــى عب

 م.2115تمدون، مجمة كمية اآلداب ـ جامعة المنيا، أكتوبر 



-5- 

مكانيـة تطبيقيـا  -6 اتجاىات العاممين فى مصر السكر بأبى ترتاص نحـو قدارة الجـودة الشـاممة واا
(، 45صنع دارسة ميدانيـة ـ جيـة النشـر : مجمـة كميـة اآلداب ـ جامعـة المنيـا فـى العـدد )بالم

 م.2112يوليو 
دراســة  -اتجاىـات بعــض فئــات نحــو ظــاىرة انرىــاب فــى المجتمــع المصــرة وكيفيــة مواجيتيــا -7

ميدانية مقارنة ـ جيـة النشـر : مركـز البحـوث والدراسـات االجتماعيـة ـ كميـة اآلداب ـ جماعـة 
 م.2113لقاىرة : العدد قبريل ا

ــة لمشــباب الجــامعى دراســة ميدانيــة الثقافيــةأثــر العولمــة عمــى اليويــة  -8 كميــة اآلداب عــام ، مجم
 م.2115

 م.2116نحو بعض تضايا التعديالت الدستورية  النتبةاتجاىات  -9
 عنــــص السياســــى، مركــــز البحــــوثاالتجاىــــات النظريــــة والمنيجيــــة المعاصــــرة فــــى دراســــة ال -11

 م.2114االجتماعية ـ كمية اآلداب ـ جامعة القاىرة  والدراسات
 اث :ـــــالمؤلف- 

 م.2113تطور الفكر االجتماعى عبر العصور المتتمفة، دار حراء المنيا،  -1
 م.1994قحصاء اجتماعى، دار جانجو، المنيا،  -2
 م.2114عمم االجتماع السياسى، دار حراء  -3
 م.2115ر حراء نظرية ومذاىب سياسية، دا -4
اتجاىات بعض فئات الشـباب نحـو ظـاىرة انرىـاب فـى المجتمـع المصـرة وكيفيـة مواجيتيـا،  -5

جيــة النشــر : مركــز البحــوث والدراســات االجتماعيــة ـ كميــة اآلداب ـ جامعــة القــاىرة العــدد 
 م.2113 ،قبريل

 م.2114مقدمة فى اجتماعيات التربية  -6
 م.2116عمم االجتماع الثقافى  األسس واالتجاىات النظرية فى -7
 م.2117تضايا نظرية فى عمم االجتماع  -8
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 ت :ــــت المجتمعيـــاألنشط-  

 م.1982عضو اتحاد طالب كمية اآلداب  -1
 م.1983الطالب المثالى لكمية اآلداب عام  -2
 م.1981عضو فى الحزب الوطنى الديمقراطى من  -3
 حافظة المنيا.عضو فى لجنة التنمية االجتماعية بم -4
 م.1992عضو الجمعية المصرية لمدراسات االجتماعية  -5
 م.25/9/2113عضو الجمعية المصرية لمدراسات النفسية  -6
 م.1992عضو نقابة االجتماعيين بمحافظة المنيا  -7
 م.2111عضو الجمعية التعاونية التعميمية لمدارس القومية التاصة بالمنيا  -8
القـاىرة م، 2111لسـنة  451ة المشيرة برتم امة لميجرة الداتمية والتنميعضو فى الجمعية الع -9

 م.2113عام 
عضـــو جمعيـــة عموميـــة لجمعيـــة التنميـــة الشـــاممة والمســـتدامة لحمايـــة البيئـــة المشـــيرة طبقـــاى  -11

 م بمحافظة المنيا.2112لسنة  84لمقانون 
 المنيا.عضو مجمس قدارة الصندوق االجتماعى بكمية اآلداب ـ جامعة  -11
 عضو لجنة تحكيم البحوث العممية فى األنشطة الطالبية بجامعة المنيا. -12
 عضو لجنة اتتيار الطالب والطالبة المثالية بكمية اآلداب بالمنيا. -13
 م.1995 –م 1992قبل بكمية اآلداب ـ جامعة المنيا رائد أسرة المست -14
 -2111 -1995 -1992اب ـ جامعـة المنيـا رائد المجنة االجتماعية والـرحالت بكميـة اآلد -15

 م.2118 -2115
منســق عممــى مســاعد ضــمن فريــق المعونــة الفنيــة بمحافظــة المنيــا لمبرنــام  القــومى لمتنميــة  -16

 م بمركز م ابة.2114 -2111منذ عام الريفية المتكاممة قشروقق 
ومى لمتنميـة الريفيــة لمبرنـام  القــمنسـق عممـى مســاعد ضـمن المعونــة الفنيـة بمحافظـة المنيــا  -17

 م لمركز كل من م ابة وبنى مزار والعدوة.2115عام 
 م.2116عضو مجمس قدارة فى جمعية تنمية المجتمع وحماية النشئ من اندمان  -18
 م.2117 -2116رائد لجنة الجوالة بكمية اآلداب عام  -19
 م.2118 /2117معة ارائد المجنة االجتماعية والرحالت العميا بالج -21
 .2118، 2117، 2116نشطة الطالبية بكمية اآلداب منسق األ -21
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 عضو فى جمعية تنمية المجتمع وحماية البيئة جامعة المنيا. -22
 م.2116عضو فى جمعية تنمية المجتمع وحماية النشئ من اندمان  -23
 م.2116عضو فى جمعية الفتح انسالمية بالمنيا  -24
 ت :ــــدوراث التدريبيـــال-  

االشتراك فى الدورة التدريبيـة التاصـة بمشـروع تنميـة تـدرات أعضـاء ىيئـة التـدريس والقيـادات  -1
قبريـــــل  21-17ق وذلـــــك فـــــى الفتـــــرة مـــــن T2وعنوانيـــــا قاالتجاىـــــات الحديثـــــة فـــــى التـــــدريس 

 م.2115
ك فــى الــدورة العاديــة لمطفــل التوحــدة التابعــة لمركــز انرشــاد النفســى بكميــة التربيــة ـ االشــترا -2

 م.1/9/2116 – 1/7/2116جامعة المنيا بتقدير عام ممتاز وذلك فى الفترة من 
ق والكالم قالتتاطـبق التابعـة لمركـز انرشـاد النفسـى بكميـة االشتراك فى دورة اضطرابات النط -3

 م.1/7/2116ـ  1/1/2116التربية ـ جامعة المنيا بتقدير عام ممتاز وذلك فى الفترة من 
 


