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 الديانة : مسمم
 محل الميالد : محافظة المنيا 

 محافظة المنيا  جمهورية مصر العربية  2محل اإلقامة : مساكن الجامعة  برج أ  شقة 
 جمهورية مصر العربية  -جامعة المنيا  –كمية اآلداب  –عنوان العمل : قسم االجتماع 

كمية  -بقسم االجتماع   السياسي ودراسات التنظيمأستاذ عمم االجتماع :  الوظيفة الحالية
 وكيل كمية اآلداب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة  . جامعة المنيا –اآلداب 

  682 3221292تميفون العمل   :   
  682 3212242تميفون المنزل  :   
   6462422138محمول         : 
 MahmoudmKmS@hotmail.com البريد اإلليكتروني :

 
 التاريخ العممي    :

   درجة الميسانس في اآلداب )  الدراساات االجتماعياة ب بتقادير جياد جادا ماع مرتباة الشار
 4522 جامعة المنيا . –كمية اآلداب  -من قسم االجتماع  

 كمياة  -االجتمااع ب بتقادير ممتااز مان قسام االجتمااع   درجة الماجستير فاي اآلداب ) عمام
 4583جامعة المنيا .  –اآلداب 

الموضااوع : ب بناااق القااوة وتنميااة المجتمااع المحمااي الريفااي : دراسااة لاادور بناااق القااوة فااي     
 عممية اتخاذ القرارات ب

  التوصااية درجااة الاادكتورا  فااي اآلداب  ) عماام االجتماااع ب بتقاادير مرتبااة الشاار  ا ولااى مااع
كمية  -بطبع الرسالة عمى نفقة الجامعة وتبادلها مع الجامعات ا خرى من قسم االجتماع  

 4582جامعة المنيا .  –اآلداب 
الموضوع : ب البيروقراطية وديناميات اتخاذ القرار : دراسة لممحددات االجتماعياة السياساية     

 لممارسات السمطة البيروقراطية ب      
 الوظيفي :التاريخ    
  4522  - 4583  جامعة المنيا -معيد بقسم االجتماع بكمية اآلداب 
 4583   – 4582   جامعة المنيا -مدرس مساعد  بقسم االجتماع بكمية اآلداب 
  4582  - 4559   جامعة المنيا -مدرس بقسم االجتماع بكمية اآلداب 
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 4554 – 4552 ربية واالجتماعية بالقصيم أستاذ مساعد بقسم االجتماع بكمية العموم الع
 المممكة العربية السعودية . –

كمية  -بقسم االجتماع   السياسي ودراسات التنظيمأستاذ عمم االجتماع         - 3662  *
 جامعة المنيا –اآلداب 

 .وكيل الكمية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة    )       ب  -  3662يناير   من  * 
شرا  عمى قسم المكتبات والمعمومات والواائق بكمية اآلداب جامعة اإل 3662/3668*   

 المنيا .
 اإلشرا  عمى قسم الدراسات اإلسالمية  بكمية اآلداب جامعة المنيا . 3668/3665*  
 

 جمعيات عممية ومراكز بحوث ونقابات :لجان و اانيا : عضوية 
 عضو جمعية البحوث االجتماعية . – 4 
 المصرية لعمم االجتماع .عضو الجمعية  – 3 
 عضو الجمعية العربية لعمم االجتماع  . – 2 
ومركز البحوث النفسية مركز البحوث االجتماعية كل من مجمس إدارة  نائب رئيس – 1 

 كمية اآلداب جامعة المنيا .ومركز اإلنتاج والتدريب اإلعالمي ومطبعة 
 عضو نقابة المهن االجتماعية . – 9 
 التطوير التكنولوجي بمحافظة المنيا عضو لجنة   -2 
وا ساتذة المساعدين ) عمم  ةعضو لجنة التحكيم لمبحوث المقدمة لمترقية لألساتذ  -2 

 ب 3665) بدقا من جمهورية مصر العربية . -التابعة لممجمس ا عمى لمجامعاتاالجتماع ب 
 

 -سسات دولية:االاا : مؤتمرات دولية خارجية وداخمية ، وبحوث بالتعاون مع مؤ 
الممتقى الدولي لمشروع التنمية اإلنسانية الاذي نظمام معهاد الشاؤون الاقافياة بالوالياات  -4  

المتحدة ا مريكية بالتعاون مع محافظة بنى سوي  و بدأ أعمالم في مصر لتنمية قرية بياض 
 . 4522العرب بمحافظة بنى سوي  نهاية عام 

ة الريفياة فاي مصار لمناقشاة البحاث الاذي أجارا  قسام مؤتمر الحجم ا مال لوحدة التنمي -3
االجتماااع بالتعاااون مااع قساام الخاادمات الصااحية واإلنسااانية بالواليااات المتحاادة ا مريكيااااااة ) 

 4528المسؤولية : باحث مقيم بالوحدة المحمية لقرياااااة قموصنا خاالل فتارة إجاراق البحاث ) 
عداد التقرير النهائي . ب ، واإلعداد التنظيمي لممؤتمر من  4583 -  خالل فريق عمل وا 
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الممتقى الدولي حول تحديات التنمية الحضرية الذي عقد ببروكسل ) بمجيكا ب بدعوة  -2
 ب 4583من معهد الشؤون الاقافية بالواليات المتحدة ا مريكية ) 

الماااؤتمر الااادولي حاااول الخااادمات االجتماعياااة : تنظيمهاااا وطااارق أدائهاااا . ) ديسااامبر ب  -1
الااذي عقااد بالتعاااون بااين قساام االجتماااع بجامعااة المنيااا المنظمااة اإلفريقيااة لتعماايم  4583

 ب اإلايوبيع الفريق والمنسق المحمي م اإلعداد) عضو فريق  الخدمة االجتماعية بأايوبيا .
 3668نوفمبر  9-2حوار الحضارات : قنوات االتصال بين الشعوب  المؤتمر الدولي :  -9
 ب ممبارك لآلداب والفنون ) المجنة العامة لإلعداد والتنظيبمركز سوزان   م
بجامعااة المنيااا  ) رئاايس  3665المااؤتمر الاادولي الااااني لمبيئااة وتنميااة المجتمااع مااارس  -2

 لجنة اإلعداد والتنظيم ب 
 

قميمية وقومية  : ) أوراق بحاية وبحوث ب  رابعا : مؤتمرات داخمية : محمية  وا 
 ب 4584عمل بأقسام االجتماع بالجامعات المصرية . ) مؤتمر مستويات ال  -4  

 ب  4582مؤتمر إعداد ا خصائيين االجتماعيين في مصر )  -3
 ب 4588مؤتمر ا بعاد االجتماعية لمتنمية الريفية . المنيا      ) مارس  -2
 ب 4585مؤتمر دور المحميات في تنمية القرية   . أسوان     ) مارس  -1
 ب 4556يث العممية ا ولى        . اإلسكندرية ) فبراير ندوة عاط  غ -9
الندوة العممية الاانية عن الجمعيات التطوعية وتنمية المجتمعات المحمية لموجااام القبماي  -2
 ب . 4556) 
 ب 4554ندوة عمم االجتماع في مصر إلى أين ؟  جامعة ا زهر ) مارس  -2  
متنميااة التنظيميااة : مظاااهر ا زمااة ومالماا  المسااتقبل ب ورقااة حااول ب ا بعاااد الاقافيااة ل  -8  

، ومقاارر جمسااة محااور التنميااة االجتماعيااة  4558مااؤتمر التنميااة فااي شاامال الصااعيد المنيااا 
 االقتصادية.

ورقااة حااول ب الجامعااات والبيئااة المالئمااة لتسااويق نتااائا البحااوث االجتماعيااة ب مااؤتمر  -5
تسااويق الخاادمات الجامعيااة الااذي نظماام تسااويق الخاادمات الجامعيااة : المااؤتمر ا ول ل

 ، القاهرة . 4558مارس  45 – 48المجمس ا عمى لمجامعات 
ورقة حول بسيناريوهات حول مستقبل دور الدولة فاي ظال العولماة ماع مفااهيم ورؤى  -46

 – 41جدياادة لمتنظيمااات البيروقراطيااة. مااؤتمر العمااوم اإلنسااانية وتحااديث المجتمااع المصااري 
 بكمية اآلداب جامعة المنيا. 3662أبريل  49
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ب كمية 3663مارس  1– 2ندوة العولمة وقضايا المرأة والعمل في المجتمع المصري )  -44  
 البنات جامعة عين شمس.

 42ناادوة الاقافااة اإلقميميااة وقضااايا المجتمااع المحمااي ، كميااة اآلداب بجامعااة طنطااا ،  -43  
 .  3662 مارس 

إلداري والفني  قسام االجتماع في مصر مقدمة إلى ماؤتمر إعداد ورقة حول التطوير ا -42  
 بكمية اآلداب بجامعة المنيا 3669تطوير ا داق بكميات اآلداب المزمع عقد  في مارس 

ظاال العولمااة ب مقاادم إلااى  فاايبحااث عاان ب ساايناريوهات حااول مسااتقبل الهويااة القطريااة  -41
 فاي) الحفاظ عماى الهوياة الميوياة والاقافياة  المؤتمر الدولي الرابع لكمية ا لسن ا جامعة المنيا

 39/1/3662-32عصر العولمة ب 

الماؤتمر الادولي   مقادم إلاى"  بحث عن ب الاقافاة والاوالق واالتصاال فاي ظال العولماة  - -49
 م 3668نوفمبر  9-2لجامعة المنيا : حوار الحضارات : قنوات االتصال بين الشعوب  

خبارات خاصاة فاي اإلعاداد عبار سانوات طويماة رة : تكونت لدى صاحب الساي ملحوظة 
 لممؤتمرات وتنظيمها .

 
 

) بالتعاااون بااين قساام االجتماااع جامعااة خامسااا : مشااروعات بحااوث قوميااة ودوليااة 
 :المنيا ومؤسسات قومية ودولية ب 

 ب4583بحث العادات اليذائية لألمهات وا طفال بمحافظة المنيا .         )  -4
 ب 4583المتكاممة بقرية طحا ا عمدة .              ) مس  التنمية الريفية   -3
 4584 - 4528مشروع بحث الحجم ا مال لوحدة التنمية الريفية في مصر  .   -2
 ب 4582ا دوار االقتصادية لممرأة في المجتمع الريفي .)   -1
 ب 4588الخدمات ا صيمة والتنمية في الري  المصري .)   -9
 ب4556) المشاركة الشعبية والتنمية .   -2
 ب     3663ا هدا  وا بعاد االجتماعية لمشروع توشكي )   -2

                   
سادسااا: أعمااال خدمااة المجتمااع وتنميااة البيئااة : التاادريب وقواعااد البيانااات وأعمااال 

 تنمية المجتمع :
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العمل بمشاروع التنمياة اإلنساانية الاذي نظمام معهاد الشاؤون الاقافياة بالوالياات المتحادة  -4
يكية بالتعاون مع محافظة بنى سوي  و بادأ أعمالام فاي مصار لتنمياة قرياة بيااض ا مر 

. وقااد اشااترك صاااحب هااذ  الساايرة فااي  4522العاارب بمحافظااة بنااى سااوي  نهايااة عااام 
المراحل ا ولى لممشروع بشكل مكا  والتي تضامنت تنظايم الممتقاى الادولي الممتاد الاذي 

ات المرتبطة باالحتياجات والعقباات وطارح بادائل عقد بالقرية المذكورة وذلك إلعداد الدراس
الحمول وتوفير االحتياجات من الماوارد المحمياة ودعام بعاض المؤسساات والشاركات التاي 
يمتمكها بعض رجال ا عمال ، اام تاابع بعاد ذلاك تنفياذ بعاض جواناب هاذا المشاروع عماى 

 لمتابعة التنفيذ . فترات متقطعة والمشاركة في بعض الممتقياات التي كان يتم تنظيمها
العمل في المرحمة ا ولى لمشروع التنمية الريفية المتكاممة الذي بدأ بقرية طحا ا عمدة  – 3

ب  ، وقاد  4583بالتعاون بين محافظة المنيا وقسم االجتمااع وهيئاة إنقااذ الطفولاة ) أكتاوبر 
 ل .عمل صاحب هذ  السيرة باعتبار  منسقا ميدانيا خالل مرحمة المس  الشام

تمبيااة احتياجااات ومتطمبااات بااراما التاادريب التااي تنظمهااا مؤسسااات المجتمااع ماان خااالل     - 2 
: حاااول قضاااايا : االتصاااال التنظيماااي ،  المشااااركة فاااي عااادد مااان المحاضااارات وورش العمااال

 . اإلدارية، وأبعاد العممية  والممارسة السياسية ، والتعميم والصحة 
مي لمتنمياااة الريفياااة المتكامماااة )شاااروقب عااان مركاااز المنساااق العمماااي لمبرنااااما القاااو  -1  

عااداد دراسااتين حااول المااوارد  3663 – 4552أبوقرقاااص بمحافظااة المنيااا فااي الفتاارة ماان  وا 
 واإلمكانات والتنظيمات واالحتياجات ومالم  بناق القوة بوحداتم المحمية الامانية .

المحمية الامانية مع القيادات  إدارة االجتماعات البؤرية التي عقدت لعدة شهور بالوحدات -9 
التنفيذية والشعبية الطبيعية مان أجال تحدياد احتياجاات ومشاكالت تماك الوحادات المحمياة دعماا 

 لعمميات التخطيط والتنفيذ والمتابعة لمشروعات البنية ا ساسية في تمك القرى.
تمااعي لمادة العمل ماع المجتمعاات المحمياة ) الريفياة والحضارية ب ومؤسساات العمال االج -2

عاما من خالل براما التدريب التي ينظمها قسم االجتماع بكمية اآلداب  اانين واالاينتزيد عن 
سااواق كااان ذلااك التاادريب منفصااال أو متصااال . وتهااد  هااذ  البااراما إلااى تاادريب الطااالب عمااى 
العماال االجتماااعي بمااا فااي ذلااك أعمااال تنميااة المجتمااع المحمااى . ولقااد أمكاان ماان خااالل بعااض 

شرا  عميم صاحب هذ  السيرة والتي امتدت عمى مادى التي شارك في اإل -معسكرات التدريب 
تنفيذ بعض مشروعات خدماة البيئاة وتنمياة المجتماع  –عدة سنوات لمدة خمسة وأربعين يوما 

المحمي مال ردم البرك والمساتنقعات والبادق فاي بعاض مشاروعات تطاوير بعاض مراكاز الشاباب 
لحكومياة مان خاالل تشاكيل في بعاض القارى وتمهياد بعاض الطارق والتنسايق ماع المؤسساات ا
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لجااان شااعبية ماان أهااالي تمااك القاارى وا حياااق لمتابعااة مقابمااة احتياجااات السااكان ومشااكالتهم 
 إضافة إلى تنظيم براما رفع درجة الوعي الصحي والسكاني والتعميمي .

،  3668/3665إعاااااداد خطاااااة قطااااااع خدماااااة المجتماااااع وتنمياااااة البيئاااااة لكمياااااة اآلداب  -2
3665/3646 

 االجتمااعيين  خصاائيينلرفاع كفااقة اوالتنظيماي عماى الادورات التدريبياة  اإلداري اإلشرا  -8
عاااام ضاامن البرنااااما القااومي لتاادريب ا خصااائيين االجتمااااعيين الااذي عقااد بمحافظااة المنيااا 

كميااة اآلداب ووزارة التضااامن  -جامعااة المنيااا  –المجمااس ا عمااى لمجامعااات  نبالتعاااو 3662
اإلداري والتنظيماااي عماااى الااادورات التدريبياااة لرفاااع كفااااقة أخصاااائيي ، و اإلشااارا  االجتمااااعي 

 . 3668بالتعاون بين قسم المكتبات والمعمومات والواائق ومحافظة المنيا   تالمكتبا
إعااداد وتحريااار المجماااد ا ول ) دراساااات عمااام االجتماااع ب مااان موساااوعة البحاااث العمماااي   -5

وتنمياة البيئاة بكمياة اآلداب جامعاة المنياا    وتنمية المجتمع الصاادر عان قطااع خدماة المجتماع
3665. 

اإلشرا  عمى عادد مان الوحادات الخاصاة التاي تقادم خادماتها إلاى العماالق مان ماواطني  -46
المجتمع المحمي في مجال البحوث االجتماعية والنفسية واإلعالمية والطباعاة مان خاالل موقاع 

 .وكيل الكمية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة  
 
 

 سابعا : أعمال التعميم والتطوير الجامعي :
تدريس مقررات عمم االجتماع السياسي وعمم اجتماع اإلدارة والتنظيم والنظريات والمذاهب   -4

 السياسية المعاصرة والنظرية االجتماعية والمدخل إلى عمم االجتماع.
عمااى الاانويااة  تااولى مساائولية برناااما محاضاارات ب التربيااة القوميااة ب لمطااالب الحاصاامين  -3

وحتااى  4552العامااة ماان الاادول العربيااة وا جنبيااة عمااى مسااتوى الجامعااة باادقا ماان عااام 
 تاريخم .

اإلشاارا  عمااى بااراما التاادريب الميااداني والبحااث االجتماااعي ومعسااكرات التاادريب الميااداني  -2
 الصيفي .

اب التاي بادأ        * عضوية لجنة تطوير الالئحاة الدراساية الجديادة لقسام االجتمااع بكمياة اآلد - 1
عداد .3663/3662العمل بها في العام الجامعي  مقتارح الالئحاة المقترحاة لبرنااما  وا 

 التعميم المفتوح ) تنظيمات المجتمع المدني ب الجاري دراستها .
 * القيام بترميز الئحة المقررات الدراسية لمكمية الستخدامها عمى الحاسب اآللي. 



 
 

 

8  

وا ساتذة المساعدين ) عمم  ةمبحوث المقدمة لمترقية لألساتذعضو لجنة التحكيم ل    -9
جمهورية مصر العربية .) بدقا من  -االجتماع ب التابعة لممجمس ا عمى لمجامعات

 29ب 3665
 كتب منشورة :    -2

  التنظيم البيروقراطي : البناق والعمميات واالستراتيجيات 
  نظم المجتمع المصري  : النظام السياسي 
 اسة والمجتمع     : ا سس النظرية والمنهجيةالسي 
  البحث االجتماعي      : اإلجراقات ونماذج تطبيقية 
  قضايا معاصرة في عمم االجتماع  ) مشتركب 

 اتجاهات حدياة في عمم االجتماع   ) مشترك ب 
   النظرية في عمم االجتماع : معناها وأبعادها ونماذجها ) مشترك  ب 
  عاصرة : مهداة لألستاذ الدكتور السيد محمد بدوي ) مشتركبكتابات اجتماعية م 
  العولمة وقضايا المرأة والعمل ) مشترك ب 

   إعااداد وتحرياار المجمااد ا ول ) دراسااات عماام االجتماااع ب ماان موسااوعة البحااث العممااي
بكمية اآلداب جامعة المنيا   وتنمية المجتمع الصادر عن قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة 

3665. 
 مراجعات كتب منشورة في دوريات عممية عربية : -2

إجااااراق مراجعااااات كتااااب ونشاااارها بمجمتااااي شاااائون اجتماعيااااة بالشااااارقة ،ومجمااااة العمااااوم       
ومان أماماة  جع تتصل با داق واإلنجااز والجاودة وتنظايم المساتقبلااالجتماعية بالكويت وهي مر 

 -: ذلك 
 

Richard  M. Hodgetts 

Measures Of Quality And High Performance . 

New York: American Management Association ,8991.    889 Pages . 

 ، الكويت .  4558شتاق  1العدد  32مجمة العموم االجتماعية ، المجمد 
 م ، اإلمارات العربية المتحدة .4558صي   98مجمة شؤون اجتماعية العدد 

 

4
- 
 

J. Stewart Black, Allen J. Morrison, & Hal B. Gregersen  

Global Explorers: The Next Generation of Leaders . 

New York: Routledge ,4555.  392 Pages. 

 ، الكويت . 3663 1العدد  26مجمة العموم االجتماعية ، المجمد 

3
- 
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Frances Hesselbein et al  (Eds.)  

The organization  of The Future. San  Francisco: Jossey-Bass 

Publishers, 4552. 252Pages 

  م ، اإلمارات العربية المتحدة .3663ربيع  23مجمة شؤون اجتماعية العدد 

2
- 

David G. Carnevale, 

Trust Worthy Government: Leadership and Management 

Strategies for Building Trust and High Performance. San Francisco 

: Jossey – Bass Publishers, 4559, first Edition. 322 Pages 

 م ، اإلمارات العربية المتحدة .4555خري   22مجمة شؤون اجتماعية العدد 
 

1
- 

Andrew M. Pettigrew, Evelyn M. Kenton (Eds.) 

The Innovating Organization. 

 London   : SAGE PublicationsLTD,3666. 229 Pages. 
 مجمة العموم االجتماعية ، الكويت . 
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 ترجمات : -8 
 .المنظور التنموي لمخدمة االجتماعية ) مشترك ب 
  .المدخل إلى عمم اجتماع التنمية الريفية )مشترك ب 

  

 الفصل ا ول من المرجع التالي ) ترجمة وتعميقاب:  *
- Ellen, Grigsby, Analyzing Politics : An Introduction to Political Science. 

Mexico WADWORTH Group. 3663. 
 ترجمة وتعميقاب: المرجع التالي ) *  الفصل ا ول في

 

 

-   J.J. Schwarzmantel, Structures of Power: An Introduction to Politics. New 

York: St. Martin’s Press. 4582.   
 

  : ومناقشتها اإلشرا  عمى الرسائل العممية -5

أشر  صاحب هذ  السيرة عمى عدد مان الرساائل واشاترك فاي مناقشاة الابعض اآلخار .     
 :  وتركزت قضاياها حول

دراسااة ميدانيااة عمااى عينااة ماان خريجااي  –المحاددات االجتماعيااة لالنتماااق لاادى الشااباب  -
 . الجامعات بمحافظة المنيا



 
 

 

11  

 –سياساية فاي دعمام االنتماق السياسي لدى طاالب الجامعاة ودور مؤسساات التنشائة ال -
 . دراسة ميدانية عمى عينة من طالب جامعة المنيا

 . العصبيات القبمية وأارها عمى السموك االنتخابي -

  تيير محددات البناق الطبقي في القرية المصرية : دراسة ميدانية في قريتين مصريتين -

بعاض رماوز الخطاب السياسي لمطبقة الوسطى المصرية: ب دراسة تحميمية نقدياة  فكاار  -
 .   الطبقة الوسطى

 . التوجهات والمداخل النظرية وأارها عمى نتائا دراسات بناق القوة -

 المحددات االجتماعية لممشاركة السياسية لممرأة المصرية : دراسة ميدانية بمدينة المنيا -

 أار التنشئة السياسية عمى دور القيادات النقابية في صنع القرار -

 مة : دراسة ميدانية عمى شرائ  اجتماعية مختمفةاآلاار االجتماعية لمعول -

 المحددات المجتمعية لالنتماق لدى الشباب :دراسة ميدانية بمحافظة المنيا -

 تنظيمات الخدمات في ضوق بعض خصائص تنظيم المستقبل -

  

ات البحاية والتنموية وأحدث البحوث وا وراق البحاياة واالهتمامات الخدمية ااالهتمام  -46
: 
قام صاحب السيرة بنشر العديد من البحوث والتي تقع بصفة أساسية في مجااالت عمام         

مااال ذلاك : االجتماع السياساي وعمام اجتمااع التنظايم والدراساات المساتقبمية وباراما التادريب ،
البيروقراطياااون والعاماااة ، التوجيهاااات القيمياااة لمبيروقاااراطيين ، االلتااازام التنظيماااي ، المشااااركة 

ية والتنمية ، الخادمات التعميمياة ا صايمة والتنمياة ، البطالاة المقنعاة ، بنااقات القاوة : السياس
مالم  النمط ومحددات التييار ، االتجاهاات النظرياة والمنهجياة الحديااة فاي دراساة بنااق القاوة 
فاااي العاااالم الاالاااث ، ا هااادا  وا بعااااد االجتماعياااة لمشاااروع توشاااكى ، الدعاياااة االنتخابياااة 

ولعاال ماان  ياتهااا، انحسااار المشاااركة السياسااية لمماارأة المصاارية : مؤشاارات ومحااددات .ودينام
أحادث الدراساات المنشاورة : الخصاائص البنائياة والاقافياة  لتنظايم المساتقبل والاذي عاالا فياام 
خصائص تنظيم المستقبل ومكانة بعض التنظيماات البيروقراطياة المصارية فاي قطااع الخادمات 

ذ  الخصائص في تسطي  تدرج السمطة والتقسيم المتييار لمعمال والعمال في ضوئها ؛ وتتمال ه
الفريقااي والااوالق لمعمااالق والمهنااة واسااتخدام التكنولوجيااا المتقدمااة وتاادفق المعمومااات والاقااة 

ام دراسة حول تنميط بناقات القوة  والنسق الموضوعي لمجزاقات والتنافسية والقيادة الكوكبية .
 المحمية .
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 مراجعات الكتب ا جنبية فتتمال في المراجعة المعنونة :حدث أما أ      
ب والمقبولاة لمنشار بمجماة العماوم االجتماعياة   Democracy in the Third Worldب  

عادادالتي تصدر عن مجمس النشر العممي بجامعاة الكويات . ،  ورقاة حاول : ب سايناريوهات  وا 
لمقدماة إلاى الماؤتمر الادولي الاذي يعقاد فاي حول مستقبل الهوية القطرية في ظال العولماة ب وا

 . 3662كمية ا لسن أبريل 
أما االهتمامات الخدمية ) الطالبية ب الراهنة فتتمال فاي محاولاة محادودة لرعاياة الطاالب       

الفائقين عممياا ) مااال : تاوفير بعاض الكتاب الجامعياة لبعضاهم ، تنظايم برنااما إعاارة لابعض 
، التوجيم لمن هم في المراحل الجامعية ا ولى ببعض أساليب التفاوق  المراجع التي يحتاجونها

 و االستمرارية عمى طريقم  ب .
  

 المساهمة فيها :التدريبية التي يمكن  المجاالت -44
 * قضايا اتخاذ القرارات في التنظيمات الرسمية . ) البيروقراطية ب       
 الرسمية . ) البيروقراطية ب * قضايا االتصال الفعال في التنظيمات       
 * تطوير التنظيمات البيروقراطية        
 ها والعالقات اإلنسانية .* القيادة وأنواع       
 * ممارسة السمطة وقبولها وآلياتها .       

 
 صاحب السيرة                                        

 فى كمالأ.د محمود مصط                                 
 بقسم االجتماع   السياسي ودراسات التنظيمأستاذ عمم االجتماع                   

 وكيل كمية اآلداب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة                      
 جامعة المنيا                                            

 
 يعتمد ،،                                                          

 عميد الكمية                                                           
 

 أ.د أحمد محمود الجزار                                                     
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