
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 سيرح راتيـــخ
 

 دكتىر / جمبل إسمبعيم محمذ انطحبوي
 أستبر عهم االجتمبع  ووكيم كهيخ اآلداة 

 نشئىن انتعهيم وانطالة

 جبمعخ انمىيب



 االسم : أ.د. جمال إسماعيل محمد الطحاوى     اسم الشهرة : جمال الطحاوى
 المنيا 5/21/2551تاريخ ومحل الميالد :  

 راج الجامعة برج )ج( الدور الخامس أرض سمطان المنياالعنوان : أب
 أوالً : انمؤهالد انعهميـخ :

 .1975ليسانس آداب ـ عمم االجتماع جامعة أسيوط فرع المنيا  -1
 .1978الدبموم العام فى الديموغرافيا المركز الديموغرافى بالقاىرة  -2
 .1979دراسات عميا فى اإلحصاء السكان ـ جامعة القاىرة  -3
اجتياز دورة القياس الكمى والكيفى فى العموم االجتماعية التى نظميا معيد التخطيط القومى  -4

 .1977بالقاىرة 
 .1981الماجستير فى اآلداب )عمم االجتماع( جامعة المنيا  -5
دراسات عميا فى التنمية وعمم السكان من جامعة نورث كارولينـا ـ الواليـات المتحـدة ايمريكيـة  -6

 .1983إلى أغسطس  1981ة عامين فى الفترة من أغسطس لمد
الدكتوراه فى اآلداب )عمم السكان( جامعة المنيا ـ نورث كارولينا بتقدير عام ممتاز مع مرتبـة  -7

 .1985الشرف ايولى فى أبريل 
 ثبويبً : انتـــبريخ انعهمً :

 ـ معيد بقسم االجتماع بكمية اآلداب ـ جامعة المنيا.
 عد بكمية اآلداب ـ جامعة المنيا.ـ مدرس مسا

 ـ مدرس عمم االجتماع والسكان بكمية اآلداب ـ جامعة المنيا.
 ـ أستاذ عمم االجتماع المساعد ـ جامعة المنيا.

 ـ أستاذ عمم االجتماع ـ جامعة المنيا.
ــ ع ــو مجمــس إدارة مركــز جامعــة المنيــا لخدمــة المجتمــع وتنميــة البياــة وراــيس وحــدة الدراســات  ـ

 لبحوث االجتماعية والثقافية بالمركز.وا
 جامعة المنيا. –ـ سكرتير عام جمعية التنمية الشاممة والمستدامة وحماية البياة 

 ـ ع و أكاديمية البحث العممى شعبة التنمية والعموم االجتماعية بقرار وزير التعميم العالى.
 جامعة المنيا. –ـ مدير مركز البحوث االجتماعية 

 جامعة المنيا. –شاون التعميم والطالب ـ ع و مجمس 
 ـ رايس مجمس إدارة صندوق التكافل االجتماعى بكمية اآلداب بالمنيا.

 كمية اآلداب بالمنيا. –ـ ع و مجمس تأديب الطالب 
 كمية اآلداب بالمنيا. -ـ رايس لجنة شاون التعميم والطالب 

 بالمنيا. كمية اآلداب -ـ رايس لجنة المختبرات وايجيزة العممية 



ـ اجتياز برنـام  الجوانـب القانونيـة بالجامعـات  ـمن مشـروع تنميـة عـدرات أع ـاء ىياـة التـدريس 
 والقيادات.

 ثبنثبً : انمىاقع االجتمبعيخ واألوشطخ ثبنذاخـم :

 .1975، 1974ـ رايس اتحاد طالب كمية اآلداب بالمنيا عامى 
 .1975ى عامى ـ ع و لجنة محافظة المنيا لمنظمة الشباب االشتراك

 .1975ـ ع و مكتب طالب الجامعات لجميورية مصر العربية 
 ـ ع و نقابة المين االجتماعية بالمنيا.

 ـ ع و لجنة محافظة المنيا لمحزب الوطنى الديمقراطى.
 ـ رايس لجنة السكان وتنظيم ايسرة بمجنة الحزب الوطنى الديمقراطى لمحافظة المنيا.

 معية ايبحاث والخدمات االجتماعية بالمنيا.ـ نااب رايس مجمس إدارة ج
 ـ رايس لجنة التعميم بالمجمس الشعبى المحمى لمحافظة المنيا.

 ـ وكيل المجمس الشعبى المحمى لمحافظة المنيا.
 .2222ـ  2222ـ رايس المجمس الشعبى المحمى لمحافظة المنيا 

 نيا.ـ رايس لجنة المشاركة السياسية بالمجمس القومى لممرأة بالم
 ـ المنسق العممى المساعد لمشروع التنمية الريفية المتكاممة )شروق( بالمنيا(

 ـ رايس لجنة تنمية الموارد المحمية إلعميم شمال الصعيد.
 ـ مشرف المجمس القومى لمسكان بالمنيا.

 ـ ع و المجنة العميا لمشروع شروق بمحافظة المنيا.
 محافظة المنيا.ـ نااب رايس لجنة مواجية مشكمة البطالة ب

 ـ المستشار العممى التحاد الجمعيات ايىمية بالمنيا بالتعاون مع مركز المنظمات غير الحكومية.
 ـ رااد عام الشباب لكمية اآلداب ـ جامعة المنيا.

 ـ المشرف العممى يفواج كميات طالب جامعة المنيا بمعيد إعداد القادة بحموان.
ا الشــباب والتنميــة والمشــاركة السياســية بــددارة إعــداد القــادة ـــ محا ــر بصــفة شــبو دوريــة فــى ع ــاي

 بمديرية الشباب بالمنيا.
ـ االشتراك فى المؤتمرات العممية لكمية اآلداب ـ جامعـة المنيـا مـا بـين تقـديم بحـوث أو أوراق عمـل 

 أو االشتراك فى المناعشات.
 م.29/5/2225، 28من ـ االشتراك فى المؤتمر القومى ايول لمبحث العممى فى الفترة 

ـ تقديم بحث فى المؤتمر العممى لكمية اآلداب ـ جامعة المنيا )المرأة فى عمومنا اإلنسانية( مارس  
 م مو وعو : المتغيرات الديموغرافية االجتماعية المؤثرة فى تعميم الفتاة الريفية.2221

 ـ ع و لجنة تحكيم البحوث االجتماعية والثقافية لمسابقات الجامعة.
 ـ ع و لجنة تحكيم البحوث االجتماعية يسبوع شباب الجامعات ايول بالمنيا والثانى بأسيوط.



 ـ رااد المجنة االجتماعية باتحاد طالب كمية اآلداب بالمنيا.
 ـ ع و المجنة العميا لخدمة المجتمع وتنمية البياة لجامعة المنيا.

لطــالب الجامعــة بتكميــف مــن أ.د. نااــب  ـــ محا ــر لمعديــد مــن المو ــوعات الثقافيــة واالجتماعيــة
 رايس الجامعة لمتعميم وشاون الطالب ومن بين ىذه المو وعات :

 .حتمية التنمية الريفية لماذا 
 .المشاركة السياسية لمشباب 
 .الشباب وتنمية المجتمع المحمى 
 .المشاركة السياسية لممرأة 
 .التعميم والمشاركة الشعبية 
 نى فى تنمية المجتمع المحمى.تفعيل منظمات المجتمع المد 
 .دور الجامعة فى خدمة المجتمع المحمى 

ـ  1999ـــ االشــتراك فــى المــؤتمرات العمميــة الــذر ينظميــا المركــز الــديموغرافى بالقــاىرة منــذ عــام 
م والتقــدم ببحــوث ودراســات مــن بينيــا : بحــث مو ــوعو ايو ــاع الســكانية فــى مصــر 2222

ؤتمر السـنور لممركـز حـول ع ـايا السـكان والتنميـة عـام م فى الم1996فى  وء نتاا  تعداد 
م. والتقدم ببحث مو وعو الظواىر السكانية فى العالم اإلسالمى دراسـة اجتماعيـة فـى 1999

 م.2222المؤتمر السنور لممركز عام 
 22ــ19ـ االشتراك فى المؤتمر العممى السادس عشر لكمية الخدمة االجتماعية جامعة حمـوان مـن 

 م.2223مارس 
لمقـررات عمـم السـكان ـ  2222ــ1999ـ التدريس فى كمية اآلداب جامعة أسيوط السنوات الدراسـية 

منــــاى  بحــــث عمــــى مســــتور مرحمــــة الميســــانس والتــــدريس فــــى مرحمــــة الدراســــات العميــــا الســــنة 
 التمييدية لمماجستير لمقرر اإلحصاء االجتماعى.
لممرأة بين الواعع والمأمول الذر نظمتو محافظة ـ مقرر المؤتمر العممى ايول )المشاركة السياسية 

 م.2222المنيا بالتنسيق والتعاون مع المجمس القومى لممرأة نوفمبر 
 ـ االشتراك فى المؤتمر القومى لمتنمية االجتماعية الذر عقد برعاية السيدة الفا مة سوزان مبارك.



ــ االشــتراك فــى المــؤتمر القــومى ايول والثــانى والثالــث لممــر  أة الــذر عقــد برعايــة وح ــور الســيدة ـ
 الفا مة سوزان مبارك.

 ـ االشتراك فى المؤتمر ايول لممرأة العربية برعاية وح ور السيدة الفا مة سوزان مبارك.
ــ االشــتراك فــى المــؤتمر الثــانى والثالــث والرابــع لالتحــاد العــام لمجمعيــات ايىميــة برعايــة وح ــور  ـ

 السيدة الفا مة سوزان مبارك.
 م.2222ـ 2222ع و المجمس القومى لممرأة فرع المنيا ـ 

 ـ مستشار ىياة إنقاذ الطفولة بالمنيا لقطاع التنمية الريفية.
ـ االشتراك بورعة عمل فى مؤتمر تعميم المرأة بين الواعع وطموحات المستقبل الذر نظمو المجمـس 

رأة الريفيـــة بالمنيـــا ـ م ومو ـــوعيا : تعمـــيم المـــ16/3/2223القـــومى لممـــرأة فـــرع المنيـــا يـــوم 
 التحديات الطموحات.

ــــ المنســـق العممـــى المســـاعد لمشـــروع التنميـــة الريفيـــة المتكاممـــة ذشـــروقذ لمحافظـــة المنيـــا منـــذ عـــام 
 حتى اآلن. 1994

ــ محا ــر لمعديــد مــن المو ــوعات االجتماعيــة بالتعــاون مــع اليياــة القبطيــة اإلنجيميــة لمخــدمات  ـ
 االجتماعية بالمنيا ومركز اإلعالم بالمنيا.

ــــ االشـــتراك فـــى تنفيـــذ المشـــروع البحثـــى لـــوزارة الشـــاون االجتماعيـــة فـــى محافظـــات الصـــعيد حـــول 
 الممارسات ال ارة  د المرأة.

حول العنف  د المرأة لإلدارة العامة لشاون المـرأة بـوزارة الشـاون االجتماعيـة  ـ التقدم بورعة بحثية
  من فاعميات بحث الممارسات ال ارة  د المرأة.
 ـ ع و المجنة العميا لعالج مشكمة البطالة بمحافظة المنيا.

 ـ ع و المجنة العميا لق ايا السكان والتنمية بالجامعة بالتعاون مع محافظة المنيا.
  و المجمس اإلعميمى لمسكان بالمنيا.ـ ع

 ـ ع و مجمس إدارة نقابة االجتماعيين بالمنيا.
 ـ ع و مجمس إدارة جمعية ايبحاث والخدمات االجتماعية بالمنيا.
 ـ ع و الجمعية العمومية لمجمعية المصرية لمدراسات االجتماعية.

 ـ ع و مجمس ايباء لمديرية التربية والتعميم بالمنيا.
 مجمس ايباء إلدارة المنيا التعميمية. ـ ع و

 ـ ع و المجمس االستشارر لمؤسسة التعميم العالى.



 ـ سكرتير عام جمعية التنمية الشاممة وحماية البياة بجامعة المنيا.
 ـ المقرر المناوب لمجنة إعداد تقرير التنمية البشرية بمحافظة المنيا.

اليياة القبطية االنجيمية لمخدمات االجتماعية ـ محا ر بصفة شبو دورية فى ع ايا التنمية ب
 بالمنيا.

 ـ االشتراك فى منتدر حوار الح ارات حول ع ية الفكر الدينى فى عالم سريع التغير.
فى تحسين الصحة االنجابية والممارسات ال ارة  Catalyst Consortiumـ التعاون مع ىياة  

 يوم. د المرأة فى محافظات المنيا ـ بنى سويف ـ الف
ـــ راــيس مجمــس إدارة جمعيــة أصــدعاء مدرســة راىبــات القــديس يوســف بالمنيــا )ويمكــن اعتبــار ذلــك 

 اختيار شخصية مسممة لرااسة جمعية أىمية مسيحية(.
ـ ع و لجنة التسيير لبرنام  تعميق ثقافة العمل الحر الذر تم تطبيقو بجامعة المنيا بالتعاون مع 

 س كميات بالجامعة.الصندوق االجتماعى لمتنمية فى خم
 راثعبً : انمىاقع االجتمبعيخ واألوشطخ ثبنخبرج :

 .1982، 1981ـ رايس اتحاد طالب مصر بجامعة نورث كارولينا ـ أمريكا 
 .1983، 1982ـ رايس رابطة أبناء مصر بواليتى نورث كارولينا 
 .1982، 1981ـ رايس االتحاد العام لطالب عارة أفريقيا بأمريكا 

 .1983، 1982إدارة الرابطة اإلسالمية بأمريكا  ـ ع و مجمس
 ـ ع و الجمعية الدولية لمتنمية مقرىا ايطاليا.

 .1981ـ مستشار ىياة انقاذ الطفولة العالمية لشاون التنمية الريفية بمصر منذ يناير 
 13/4ـ االشتراك فى المؤتمر الدولى لمتنمية المنعقد بالواليات المتحدة ايمريكية فى الفترة من 

 .23/4/1985إلى 
 ـ الترشيح لوظيفة خبير التربية السكانية باليونسكو.

 .1988ـ االشتراك فى المؤتمر الدولى لمسكان والتنمية باليند فى شير أكتوبر 
 خبمسبً : انمؤتمراد انعهميخ محهيبً ودونيبً :

 .1988ـ االشتراك فى المؤتمر القومى لألمومة اآلمنة فى مصر فى شير أكتوبر 
 ـ االشتراك فى المؤتمرين ايول والثانى لممرأة العربية الذر عقد برااسة السيدة / سوزان مبارك.

ـ االشتراك فى ندوة المرأة والمشاركة السياسية التى عقدت تحت رعاية وبح ور السيدة الفا مة / 
 سوزان مبارك.

الـديموغرافى بالقـاىرة فـى شـير ـ االشتراك فى المؤتمر السنور لمسكان والتنمية الذر نظمو المركـز 



 ديسمبر من كل عام.
 ـ االشتراك فى جميع المؤتمرات العممية التى نظمتيا كمية اآلداب ـ جامعة المنيا.

م حـول اعـداد الخطـط 2223ـ االشتراك فى ورش العمل الذر نظميا مجمس السـكان الـدولى مـايو 
 والبحوث فى مجال العموم االجتماعية.

ة العمل التى نظمتيا وزارة الشاون االجتماعيـة حـول )مكافحـة الفقـر مـن خـالل ـ االشتراك فى ورش
 .2221تشغيل الشباب( اكتوبر 

مايو  29: 28ـ االشتراك فى المؤتمر القومى ايول لتطوير منظومة البحث العممى فى الفترة من 
2225. 

 بالقاىرة. 22/7:  19ـ االشتراك فى المؤتمر العربى ايول لمتعميم عن بعد فى الفترة من 
 انمؤنفـــبد انعهميــخ :

 ثحىث ـ كتت    

 أوالً : انجحىث انعهميخ انمىشىرح.

 التعميم والمشاركة الشعبية. -1
 االتفاق عمى التعميم بين الجيود التطوعية والحكومية. -2
 مكافحة الفقر من خالل تعزيز التشغيل لشباب ايسر ال مانية. -3
 وتحديات القرن الحادر والعشرين. تنمية القرية المصرية -4
 المؤثرات الديموغرافية واالجتماعية وتعميم المرأة الريفية. -5
 مؤشرات تعميم المرأة فى المنيا بين الواعع والمأمول. -6
 التعددية الحزبية وتفعيل المشاركة السياسية بالمجتمع المصرر. رؤية سوسيولوجية. -7
 . دراسة اجتماعية.1996وء نتاا  تعداد ايو اع السكانية فى مصر فى   -8
 العالعة المتبادلة بين الظواىر السكانية والتنمية فى العالم اإلسالمى. -9
المشكالت المجتمعية الناجمة عن العوامل البناايـة بـالمجتمع المصـرر. تحميـل سوسـيولوجى  -12

 ة.حول العالعة بين البطالة والسموك االجرامى فى  وء البنااية الوظيفي
 التوجيات القيمية لفقراء الح ر دراسة اجتماعية عمى سكان المناطق العشوااية بمدينة المنيا. -11
 العنف  د المرأة. دراسة سوسيولوجية. -12
 موعف الرجل من ع ايا الصحة اإلنجابية. -13



 ثبمىبً : انكتت انعهميخ

 عمم السكان. مفاىيم وع ايا. -1
 نية.عمم السكان والمشكمة السكا -2
 مقدمة فى مناى  البحث. -3
 أصول البحث االجتماعى. -4
 االحصاء االجتماعى.  -5
 الطرق اإلحصااية فى البحوث والدراسات السكانية. -6

 أهم انشخصيبد انتً يمكه انرجىع إنيهب :

 محافظ الفيوم. أ.د. محمد رأفت محمود -1
 رايس جامعة أسيوط. أ.د. محمد إبراهيم عبد القادر -2
 عميد كمية آداب المنيا. أ.د. محمود عبد الحميد حسين -3
 عميد كمية اآلداب جامعة القاىرة. أ.د. أحمد عبد اهلل زايد -4
 كمية التربية بالمنيا. – أ.د. فايز عبد الحميد -5
 وزارة الداخمية. –الدولة عطاع التفتيش والمتابعة  عادل قمرلواء/  -6
 من الدولة فرع المنيا.مباحث أ عقيد / أحمد عبد الجواد -7
 الحرس الجميورر. مقدم/ عماد فايز عبد الحميد -8
 حرس جامعة المنيا. رائد/ عصام فايز عبد الحميد -9

 انجىبء األسري :

  الزوجة : -2
 محامية اإلدارة العامة لمشاون القانونية جامعة المنيا. سهير عبد الحميد حسين

 األبناء : -1
 مستشفى طب ايسنان جامعة المنيا. اعيلدكتور/ مصطفى جمال إسم -1
 ليسانس آداب عسم إعالم )خريجة(. عمياء جمال إسماعيل -2
 ليسانس آداب عسم لغة انجميزية )خريجة(. تغريد جمال إسماعيل -3
 طالبة بكمية اليندسة جامعة المنيا. نهاد جمال إسماعيل -4
 )المرحمة االعدادية(. مدرسة اآلباء اليسوعيين بالمنيا حاتم جمال إسماعيل -5



 عىــىان انمراسهــخ

 أواًل : العمل
 أ.د. / جمال إسماعيل محمد الطحاوى

 أستاذ عمم االجتماع ووكيل كمية اآلداب ـ جامعة المنيا.

 ثانيًا : المنزل.
 ـ أرض سمطان المنيا 23أبراج الجامعة ـ برج )ج( شقة 

 : 2862367228  ت منزل 

 : 2862346655  عمل 

  2862347373  

 : 2862346655  فاكس 

 : 2125655892  محمول 
 دكتـور

 جمال إسماعيل محمد الطحاوى
 أستاذ عمم االجتماع ووكيل كمية اآلداب

 جامعة المنيا

 


