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الاادكتوراف  ااي عماام االجتماااع بمرتبااة الشاارة األولاام، كميااة اآلداب،   المؤهالت العممية
عاااااااان رسااااااااالة عنوانهااااااااا  الحرا   =977يوليااااااااو8جامعااااااااة المنيااااااااا، 

ي المجتماااااع االجتمااااااعي لمعااااااممين  اااااي القطااااااع  يااااار الرسااااامي  ااااا
الحضري دراسة ميدانية ، إشاراة األساتاا الادكتور جماال الطحااوي 
أسااتاا عماام االجتماااع، كميااة اآلداب، جامعااة المنيااا، والاادكتور عمااي 

أساااتاا عمااام االجتمااااع المسااااعد، كمياااة اآلداب، جامعاااة  قعباااد الاااراز 
 المنيا.

  الماجسااتير  ااي عماام االجتماااع، كميااة اآلداب، جامعااة المنيااا، مااايو
، عااااااان رساااااااالة عنوانهاااااااا  تعميم األم وتااااااا ثيرف عمااااااام الحالاااااااة @@@8

الصااحية لمطفاال دراسااة ميدانيااة  ااي مدينااة المنيااا ، إشااراة المرحااوم 
الجااويري أسااتاا عماام االجتماااع، كميااة  يعبااد الهاااداألسااتاا الاادكتور 

 اآلداب، جامعة المنيا.

  ،كمياااة اآلداب، السااانة التمهيدياااة لمماجساااتير بتقااادير عاااام جياااد جااادا
 .8@@8 ،المنيا جامعة

  ،ليسااااانس اآلداب )اجتماااااع( بتقاااادير عااااام جيااااد جاااادا، كميااااة اآلداب
 .@?@8جامعة المنيا، مايو 

معياااااااااااااد بقسااااااااااااام االجتمااااااااااااااع، كمياااااااااااااة اآلداب، جامعاااااااااااااة المنياااااااااااااا،   التدرج األكاديمي
 .@@@8يونيو;حتم  @?@8ديسمبر@9

  ،مااااادرس مسااااااعد بقسااااام االجتمااااااع، كمياااااة اآلداب، جامعاااااة المنياااااا
 .=977سبتمبر;9م حت @@@8يونيو>

  ،ماااااااااااادرس بقساااااااااااام االجتماااااااااااااع، كميااااااااااااة اآلداب، جامعااااااااااااة المنيااااااااااااا
 حتم اآلن. =977سبتمبر>9

تعيااين بالكميااة المسااايمة  اام أعمااال االمتحانااات والكنتااروالت منااا ال  األنشطة اإلدارية
 .وحتم اآلن

 قساااام االجتماااااع لزيااااارة  اإلشااااراة عماااام الاااارحالت العمميااااة لطااااالب
ساااااكندرية واألقصااااار وأساااااوان رة واإلالمؤسساااااات االجتماعياااااة بالقااااااي

 )سنوات متعددة(.

  ر اساااااة  اااااوج كمياااااة اآلداب، جامعاااااة المنياااااا  اااااي  الااااادورة التدريبيااااااة



لالتحاااااااادات الطالبياااااااة لكمياااااااات اآلداب ، جامعاااااااة قنااااااااة الساااااااويس، 
يناااااير  7:->9والمنعقااااد  ااااي مدينااااة اإلسااااماعيمية  ااااي الفتاااارة ماااان 

977?. 

  977/?977معي العام الجا ي قسم االجتماع مجمس سكرتير@. 
الاادورة التدريبيااة التاسااعة لمسااادة المعياادين والمدرسااين المساااعدين  ااي  *     الدورات التدريبية

أصاااااااول التااااااادريس، مركاااااااز التعمااااااايم اإلنسااااااااني وتكنولوجياااااااا التعمااااااايم كمياااااااة 
 .>@@8مارس  97 - براير  @8التربية،جامعة المنيا، 

، مركاز الحاساب INTERNETالدورة التدريبية  اي شابكة المعموماات  *    
 .<@@8نو مبر  =-;اآللي،جامعة المنيا، 

الااادورة التثقيفياااة، معهاااد إعاااداد القاااادة بحماااوان، وزارة التعمااايم العاااالي،  *    
 .?@@8أبريل  8-مارس<9
، وحاادة تعماايم المغااات بمركااز EPEEاجتياااز امتحااان المغااة اإلنجميزيااة  *    

 .9779أكتوبر ;9يا، الخدمات التربوية كمية التربية،جامعة المن
شهادة تقدير  ي مجال  النشاط الطالبي ، معهد إعداد القادة بحموان  *    

 .9779نو مبر ;-أكتوبر 7:، وزارة التعميم العالي، 
( مشااااروع تنميااااة قاااادرات ;Tدورة  تنميااااة أساااااليب البحااااث العممااااي ، ) *    

 ،>977أبريل  97-<8أعضاء يي ة التدريس والقيادات ،جامعة المنيا، 
(، مشااااروع تنميااااة قاااادرات أعضاااااء يي ااااة P8دورة  مهااااارات التفكياااار ) *    

 .>977أبريل  7:-=9التدريس والقيادات، جامعة المنيا، 
(، مشااااروع تنميااااة قاااادرات T8دورة  تنميااااة مهااااارات التاااادريس الفعااااال ) *    

 >977مايو  @-<،  >-:أعضاء يي ة التدريس والقيادات، جامعة المنيا، 
رة التدريبياااااة لممعيااااادين والمدرساااااين المسااااااعدين  اااااي  تكنولوجياااااا الااااادو  *    

ة المجتمااااااااع بكميااااااااة التربيااااااااة التعماااااااايم ، مركااااااااز تكنولوجيااااااااا التعماااااااايم وخدماااااااا
 >977يوليو  ;8-;،جامعة المنيا، النوعية

(، مشااروع تنميااة قاادرات أعضاااء I9دورة  مهااارات االتصااال الفعااال ) *    
 .>977يوليو  <-; يي ة التدريس والقيادات، جامعة المنيا،

دورة  ر ع الكفاءة العممياة لممعيادين والمدرساين المسااعدين والبااحثين  *    
 ااي عماام االجتماااع واألنثروبولوجيااا ، مركااز البحااوث والدراسااات االجتماعيااة 

 .>977نو مبر  ?9-@8كمية اآلداب، جامعة القايرة، 
نميااة قاادرات (، مشااروع تT9دورة  االتجايااات الحديثااة  ااي التاادريس ) *    



 .=977مارس  99-97أعضاء يي ة التدريس والقيادات، جامعة المنيا، 
،  اآللاااي(، مركاااز الحاساااب ICDLالشاااهادة الدولياااة لقياااادة الكمبياااوتر) *    

 .=977مارس  ?9جامعة المنيا، 
(، مشاااروع تنمياااة قااادرات أعضااااء I8دورة  مهاااارات العااارض الفعاااال ) *    

 .=977مايو  ;-9ة المنيا، يي ة التدريس والقيادات، جامع
(، مشااااروع تنميااااة قاااادرات أعضاااااء يي ااااة ;Tدورة  تصااااميم المقاااارر ) *    

 .=977مايو  @-?التدريس والقيادات، جامعة المنيا، 
دورة  اساااااتخدام التكنولوجياااااا  اااااي التااااادريس ، مشاااااروع تنمياااااة قااااادرات  *    

 .<977مايو<8->8أعضاء يي ة التدريس والقيادات، جامعة المنيا، 
دورة أسااااليب البحاااث العمماااي ، مشاااروع تنمياااة قااادرات أعضااااء يي اااة  *    

 .<977مايو;9-98التدريس والقيادات، جامعة المنيا، 
دورة أخالقياااات وآداب المهناااة ، مشاااروع تنمياااة قااادرات أعضااااء يي اااة  *    

 .<977يونيو98-@8التدريس والقيادات، جامعة المنيا، 
مميااة ، مشااروع تنميااة قاادرات أعضاااء دورة إعااداد وكتابااة البحااوث الع *    

 .<977يونيو<9-=9يي ة التدريس والقيادات، جامعة المنيا، 
دورة مهااارات التفكياار ، مشااروع تنميااة قاادرات أعضاااء يي ااة التاادريس  *    

 .<977يوليو>-:والقيادات، جامعة المنيا، 
 ، مشاااروع تنمياااة قااادرات أعضااااء يي اااة التااادريس ةتوكياااد الجاااوددورة  *    
 .<977يوليو87-?يادات، جامعة المنيا، والق

دورة  الجوانب القانونية ، مشروع تنمية قدرات أعضاء يي ة التدريس  *    
 .<977يوليو89-87والقيادات، جامعة المنيا، 

دارة الممفاااااااات ، مشااااااروع التااااااادريب عمااااااام  *     دورة اسااااااتخدام الحاساااااااب وا"
-@8الحاسااااااااااااب اآللااااااااااااي وتكنولوجيااااااااااااا المعمومااااااااااااات، جامعااااااااااااة المنيااااااااااااا، 

 .<977أ سطس:9
دورة معالجاااااة النصاااااوص ، مشاااااروع التااااادريب عمااااام الحاساااااب اآللاااااي  *    

 .<977أ سطس?9-=9وتكنولوجيا المعمومات، جامعة المنيا، 
دورة الجااااداول اإللكترونيااااة ، مشااااروع التاااادريب عماااام الحاسااااب اآللااااي  *    

 .<977سبتمبر  :8-87وتكنولوجيا المعمومات، جامعة المنيا، 
العااااروض التقديميااااة ، مشااااروع التااااادريب عماااام الحاسااااب اآللاااااي دورة  *    

 .<977سبتمبر @8-=8وتكنولوجيا المعمومات، جامعة المنيا، 



دورة قواعاااااااد البياناااااااات ، مشاااااااروع التااااااادريب عمااااااام الحاساااااااب اآللاااااااي  *    
 .<977سبتمبر =9-:9وتكنولوجيا المعمومات، جامعة المنيا، 

التادريب عمام الحاساب اآللاي  دورة المعمومات واالتصاالت ، مشاروع *    
 .<977أكتوبر 9سبتمبر حتم 7:وتكنولوجيا المعمومات، جامعة المنيا، 

دورة مقدماااة  اااي صااايانة الحاساااب ، مشاااروع التااادريب عمااام الحاساااب  *    
 .<977أكتوبر :-9اآللي وتكنولوجيا المعمومات، جامعة المنيا، 

عمام الحاساب اآللاي دورة اتصميم مواقع االنترنت ، مشاروع التادريب  *    
سااااابتمبر 88أ ساااااطس حتااااام 7:وتكنولوجياااااا المعموماااااات، جامعاااااة المنياااااا، 

977?. 
نااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااادوات ال
 مااااااااااااااااااااااااااااااااؤتمراتالو 

 وورش العمل

مؤتمر اإلساااءة إلاام الطفاال ، مركااز التعماايم الطبااي، كميااة الطااب، جامعااة  -
 .8@@8نو مبر =9->9القايرة، المؤتمر العممي الثامن، 

توراف ،الحمقاااة العاشااارة، مركاااز البحاااوث سااايمنار رساااا ل الماجساااتير والااادك -
كمياااة االقتصااااد والعماااوم السياساااية ،جامعاااة القاااايرة،  -والدراساااات السياساااية 

 .<@@8نو مبر  89
مااااؤتمر  نحااااو  رصاااااة عماااال لمشااااباب بمحا ظاااااة المنيااااا ، جامعااااة المنياااااا  -

 .<@@8ديسمبر  >8بالتعاون مع محا ظة المنيا، 
المهنيااااة  ااااي مجااااال العماااال ورشااااة عماااال  نحااااو رؤيااااة أ ضاااال لمممارسااااة  -

 ?-<االجتماعي ، مركز البحوث االجتماعياة كمياة اآلداب، جامعاة المنياا، 
 .:977أكتوبر

ورشاااة عمااال  تنمياااة قااادرات البحاااث والكتاباااة لاااد  الطاااالب الااااين يعااادون  -
رسا ل الماجستير والدكتوراف  ي العموم االجتماعية والساكانية ، برناام  مان  

يناير  =-:س السكان الدولي بالقايرة، القايرة، أبحاث الشرق األوسط بمجم
977;. 

ناادوة  تطااوير مقااررات التاادريب الميااداني ، قساام االجتماااع، كميااة اآلداب،  -
 .;977أبريل  <جامعة المنيا، 

مااؤتمر دور الشااباب  ااي اإلصااالح والتحااديث ، منتااد  اإلصااالح العربااي  -
اإلنجيمياااة لمخااادمات  بمكتباااة اإلساااكندرية ، ومنتاااد  حاااوار الثقا اااات بالهي اااة

 .>977 براير ;9-99االجتماعية، 
برنام  تعميق  كر العمل الحر )الدورتين األولم والثانية(، كمية اآلداب،  -

 .>977جامعة المنيا والصندوق االجتماعي لمتنمية، يونيو 



برناااام   التفكياااار النقاااادي ومحاربااااة الشاااا عات ، منتااااد  حااااوار الثقا ااااات،  -
 .>977ديسمبر  @9-<9مخدمات االجتماعية، الهي ة اإلنجيمية ل

رؤياة مساتقبمية ، قسام -ندوة  نحو خريطة لمبحوث االجتماعياة  اي مصار -
 .=977أبريل  =9االجتماع، كمية اآلداب، جامعة المنيا، 

برنام  تعميق  كر العمال الحار، الادورتين الثالثاة والرابعاة، كمياة اآلداب،  -
 .=977يوليو  8 -يونيو  <8لمتنمية،جامعة المنيا والصندوق االجتماعي 

لقااااااء الحوار والتواصااااال االجتمااااااعي ، منتاااااد  حاااااوار الثقا اااااات، الهي اااااة  -
لمخدمات االجتماعية بالتعاون مع وزارة األوقاة المصارية، العاين  اإلنجيمية
 .<977يوليو=9-;9السخنة، 

لمخاااااادمات  اإلنجيميااااااةلقاء المواطنااااااة ، منتااااااد  حااااااوار الثقا ااااااات، الهي ااااااة  -
جتماعياااة، لقااااء مجموعاااات المنياااا وبناااي ساااوية وأسااايوط، المنياااا، مركاااز اال

 <977أكتوبر;الدراسات والتدريب التابع لمهي ة بإطسا، ، 
لقااااء دور األكااااديميين  اااي دعااام ثقا اااة الحاااوار ، منتاااد  حاااوار الثقا اااات،  -

لمخاااااااادمات االجتماعياااااااة)برنام  شااااااااباب األكاااااااااديميين(،  اإلنجيميااااااااةالهي اااااااة 
 .<977أكتوبر;9-:9، اإلسكندرية

لقااااااء التفكير العمماااااي وبناااااااء مصااااار ، منتاااااد  حااااااوار الثقا اااااات، الهي ااااااة  -
لتعااااااااااااااون ماااااااااااااع وزارة األوقااااااااااااااة لمخااااااااااااادمات االجتماعياااااااااااااة با اإلنجيمياااااااااااااة

 .<977نو مبر;8-89،اإلسكندرية،المصرية
ندوة قيمة العمل المشتر   ي المجتمع المصري ، منتد  حوار الثقا ات،  -

لمخدمات االجتماعية بالتعاون مع وزارة األوقاة المصرية،  اإلنجيميةالهي ة 
 .?977 براير 9المنيا، مركز الدراسات والتدريب التابع لمهي ة بإطسا،، 

لقااااء التفكير العمماااي والبنااااء الثقاااا ي المصاااري ، منتاااد  حاااوار الثقا اااات،  -
ين، لمخدمات االجتماعية)برنام  شباب األكاديميين(، العمما اإلنجيميةالهي ة 

 .?977مارس@8-<8
الصاااالون الثقاااا ي األول المااارأة المصااارية منتد  حاااوار الثقا اااات، الهي اااة  -

 .?977مارس@9لمخدمات االجتماعية، المنيا)مقر الهي ة(،  اإلنجيمية
لقاء ستون عاما اإلعالن العالمي لحقوق اإلنساان مصار من الانص إلام  -

لمخااادمات االجتماعياااة  ياااةاإلنجيمالتطبياااق ، منتاااد  حاااوار الثقا اااات، الهي اااة 
بالتعااااون ماااع وزارة األوقااااة المصااارية، المنياااا، مركاااز الدراساااات والتااادريب 

 .?977مايو?التابع لمهي ة بإطسا،  



 اإلنجيميااةلقاااء عرض التجااارب الناجحااة ، منتااد  حااوار الثقا ااات، الهي ااة  -
لمخاادمات االجتماعيااة بالتعاااون مااع وزارة األوقاااة المصاارية، المنيااا، مركااز 

 .?977يونيو@8لدراسات والتدريب التابع لمهي ة بإطسا،  ا
 9>@8ورشااااة عمل التحضااااير لمصااااالون الثقااااا ي الثاااااني عن ثااااورة يوليااااو -

قااراءة  ااي التاا ثيرات الثقا يااة واالجتماعيااة -استحضااار التاااريخ وتجاادد اآلمااال
لمخاااااادمات  اإلنجيميااااااةيوليااااااو ، منتااااااد  حااااااوار الثقا ااااااات، الهي ااااااة :9لثااااااورة 

 .?977يونيو?9لمنيا)الديبية(، االجتماعية، ا
استحضااااار التاااااريخ وتجاااادد  9>@8الصااااالون الثقااااا ي الثاااااني ثورة يوليااااو -

قااااراءة  ااااي التاااا ثيرات الثقا يااااة واالجتماعيااااة لمثااااورة ، منتااااد  حااااوار -اآلمااااال
لمخااااادمات االجتماعياااااة، المنياااااا)مقر الهي اااااة(،  اإلنجيمياااااةالثقا اااااات، الهي اااااة 

 .?977يوليو 99
الااتي لبرنام  الحاوار ، منتاد  حاوار الثقا اات، الهي اة  ورشة عمل البناء -

لمخدمات االجتماعية)برنام  شباب األكاديميين(، المنيا)الديبية(،  اإلنجيمية
 .?977أ سطس 7:
لقاء المباااادرات المجتمعياااة لنشااار ثقا اااة الحاااوار ، منتاااد  حاااوار الثقا اااات،  -

 .?977سبتمبر =8ية(، الهي ة اإلنجيمية لمخدمات االجتماعية، المنيا)الديب
ورشااااة عماااال  التحضااااير لمصااااالون الثقااااا ي الثالااااث قراءة  ااااي الشخصااااية  -

لمخاادمات االجتماعيااة،  اإلنجيميااةالمصاارية ، منتااد  حااوار الثقا ااات، الهي ااة 
 .?977سبتمبر  =8المنيا )الديبية(،  

لقاااااء اإلعالم الجديااااد وحريااااة التعبياااار ، منتااااد  حااااوار الثقا ااااات، الهي ااااة  -
يااة لمخاادمات االجتماعيااة)برنام  شااباب اإلعالميااين(، المنيااا، مركااز اإلنجيم

 .?977أكتوبر  ?8 - <8الدراسات والتدريب التابع لمهي ة بإطسا، المنيا، 
الصاااالون الثقاااا ي الثالاااث قراءة  اااي الشخصاااية المصااارية ، منتاااد  حاااوار  -

 98، الثقا ااات، الهي ااة اإلنجيميااة لمخاادمات االجتماعيااة، المنيااا، مقاار الهي ااة
 .?977أكتوبر 

لقاااااء  معاااااا نحاااااو بناااااء ثقا اااااة السااااالم ، منتااااد  حاااااوار الثقا ااااات، الهي اااااة  -
 .?977أكتوبر  ?9 -<9اإلنجيمية لمخدمات االجتماعية، المنيا، إطسا، 

قناوات االتصاال باين  -المؤتمر الادولي األول بعناوان  حاوار الحضاارات  -
 > - :معااااة المنيااااا، الشاااعوب ، مركااااز سااااوزان مباااار  لمفنااااون واآلداب، جا

 .?977نو مبر 



 اإلنجيميااةورشااة عماال  حقااوق اإلنسااان ،  منتااد  حااوار الثقا ااات، الهي ااة  -
 =لمخااااادمات االجتماعياااااة)برنام  شاااااباب األكااااااديميين(، المنياااااا )الديبياااااة(، 

 .?977نو مبر 
ورشاااة عمل التحضاااير لمصاااالون الثقاااا ي الراباااع عااان   الطفااال المصاااري  -

لمخادمات االجتماعيااة،  اإلنجيميااةر الثقا ااات، الهي اة والمواطناة ، منتااد  حاوا
 .?977نو مبر  ?8المنيا )الديبية(، 

لقاء  الحرية األكاديمية والتعددية الثقا ية ، منتد  حوار الثقا اات، الهي اة  -
لمخاادمات االجتماعيااة)برنام  شااباب األكاااديميين(، المنيااا، مركااز  اإلنجيميااة

 .?977نو مبر  @9 - ?9ة بإطسا، الدراسات والتدريب التابع لمهي 
ورشة عمل  اإلعداد لمبادرة مجتمعياة لنشار ثقا اة الحاوار ، منتاد  حاوار  -

 8لمخااااادمات االجتماعياااااة، المنياااااا )الديبياااااة(،  اإلنجيمياااااةالثقا اااااات، الهي اااااة 
 .?977ديسمبر 

ماااااااؤتمر  نحاااااااو خااااااادمات أكثااااااار كفااااااااءة ، المركاااااااز المصاااااااري لمدراساااااااات  -
 .?977ديسمبر  :9-99ياة، القايرة، االقتصادية،  ندق جراند ح

ورشااة عماال  التحضااير لمصااالون الثقااا ي الخااامس عاان  الطفاال المصااري  -
والمواطناة ، منتااد  حاوار الثقا ااات، الهي اة اإلنجيميااة لمخادمات االجتماعيااة، 

 .@977 براير  9المنيا، الديبية، 
ثقا ااة الصااالون الثقااا ي الخااامس  التنشاا ة االجتماعيااة ودوريااا  ااي تاادعيم  -

الحااااوار والمواطنااااة .، منتااااد  حااااوار الثقا ااااات، الهي ااااة االنجيميااااة لمخاااادمات 
 . @977 براير  @8االجتماعية، المنيا )الديبية(، 

لقااااااء  الحاااااوار والساااااالم االجتمااااااعي ، منتاااااد  حاااااوار الثقا اااااات، الهي اااااة  -
الشااااباب المساااايحية، األسااااكندرية، اإلنجيميااااة لمخاااادمات االجتماعيااااة ، نااااادي 

 .@977 مارس97-@8
ورشااااة عماااال  التنااااوع الثقااااا ي والتعاماااال اإليجااااابي مااااع عصاااار العولمااااة ،  -

منتد  حوار الثقا ات، الهي ة اإلنجيمية لمخادمات االجتماعياة)برنام  شاباب 
 .@977مارس  <9األكاديميين(، المنيا، مقر الهي ة، 

الخبررررات التدريسرررية 
 الدراسية المقرراتو 

نيااة، شااعبة الفمساافة وعماام االجتماااع، كميااة الخدمااة االجتماعيااة، الفرقااة الثا -
-=977التربيااااة، جامعااااة المنيااااا، الفصاااال الدراسااااي األول العااااام الجااااامعي 

977>. 
عمم الانفس واالجتمااع الصاناعي،  الفرقاة األولام، شاعبة القاو  والطاقاة،  -



كمياااااااااااة الهندساااااااااااة، جامعاااااااااااة المنياااااااااااا، الفصااااااااااال الدراساااااااااااي األول، العاااااااااااام 
، والعام الجامعي ?977-<977امعي ، والعام الج<977-=977الجامعي
977?-977@. 

حمقااااات البحااااث، الفرقااااة الرابعااااة، قساااام االجتماااااع، كميااااة اآلداب، جامعااااة  -
، والعاااااام <977-=977المنياااااا، الفصااااال الدراساااااي األول، العاااااام الجاااااامعي

 .?977-<977الجامعي 
عمام الاانفس واالجتماااع الصااناعي، الفرقااة الثانيااة والثالثااة، شااعب متعااددة،  -

ة الهندسااااة، جامعااااة المنيااااا، الفصاااال الدراسااااي الثاااااني، العااااام الجااااامعي كمياااا
 . @977-?977، والعام الجامعي <977-=977

ماادخل إلاام عماام االجتماااع، الفرقااة األولاام، قساام الجغرا يااا، كميااة اآلداب،  -
 .<977 -=977جامعة المنيا، الفصل الدراسي الثاني، العام الجامعي 

ياااااة معهاااااد التماااااريض، والفرقاااااة الثالثاااااة كمياااااة عمااااام األجنااااااس، الفرقاااااة الثان -
- <977التمريض، جامعة المنيا، الفصل الدراسي الثاني، العام الجاامعي 

977?. 
أعمااااال الساااانة، الفرقااااة األولاااام، قساااام االجتماااااع، كميااااة اآلداب، جامعااااة  -

، والعااااام ?977-<977المنيااااا، الفصاااال الدراسااااي الثاااااني، العااااام الجااااامعي 
 .@977-?977الجامعي 

 أوال : المشاركة في بعض األبثاث االجتماعية، منها: نشطة البثييةاأل 
 رياااق مااان البااااحثين، إشاااراة األساااتاا الااادكتور محماااود عبدالرشااايد، إدارة  -

مكانياااات المشااااركة بمحا ظاااة المنياااا ،  المخمفاااات الصااامبة رؤية الماااواطنين وا"
 .<977إدارة المخمفات الصمبة، محا ظة المنيا، 

ن، إشاااراة األساااتاا الااادكتور جماااال الطحاوي، مشاااروع  رياااق مااان البااااحثي -
اسااتهداة األساار األولاام بالرعايااة، مركااز ساامالوط، محا ظااة المنيااا، المركااز 
القومي لمبحوث االجتماعية بالتعاون مع وزارة التضامن االجتماعي، قطااع 

 .?977أبريل @9 براير حتم ;الش ون االجتماعية، الفترة من 
التربياااة اة األساااتاا الااادكتور يشاااام مخماااوة،  إشااار  رياااق مااان البااااحثين،  -

السكانية  ي الجامعات المصرية ، جمعياة الاديموجرا يين المصاريين )إيادا(، 
 جاري العمل بالبحث. بالتعاون مع المجمس القومي لمسكان،

 يانيا : إعداد بعض األبثاث االجتماعية منها:
ناة ، جامعاة المنياا،  حقوق الطفل بين النظرية والواقع دراسة ميدانياة مقار  -



كمية اآلداب، قسم االجتماع، المعسكر التدريبي لطاالب الفرقاة الثالثاة لمعاام 
 .<977يوليو9يونيو إلم?8 ي الفترة من  <977/=977الجامعي 

 المثاضررررات العامرررة
 التي قمت بإلقائها

. محاضرة  عمالة األطفال ، يي ة كاريتاس مصر، مشروع تفعيل دور 8   
 .?977مايو ?9ل حقوق الطفل، مركز اإلعالم، مموي، الدعوة من أج

. محاضرة  عمالة األطفال  ي مصر ، يي ة كاريتاس مصار، مشاروع 9   
يونيااو  ;8تفعياال دور الاادعوة ماان أجاال حقااوق الطفاال، المنيااا )قريااة إدمااو(، 

977?. 
م ، الصااااالون 9>@8يوليااااو:9. محاضاااارة  خمفيااااة تاريخيااااة عاااان ثااااورة :   

قاراءة  اي -استحضار التاريخ وتجدد اآلماال 9>@8ة يوليوالثقا ي الثاني ثور 
التااااا ثيرات الثقا ياااااة واالجتماعياااااة لمثاااااورة ، منتاااااد  حاااااوار الثقا اااااات، الهي اااااة 

 .?977يوليو 99االنجيمية لمخدمات االجتماعية، المنيا)مقر الهي ة(، 
يولياااااو والتعمااااايم  اااااي مصااااار ، الصاااااالون الثقاااااا ي :9محاضااااارة  ثاااااورة .;   

قاااااراءة  اااااي -استحضاااااار التااااااريخ وتجااااادد اآلماااااال 9>@8لياااااوالثااااااني ثورة يو 
التااااا ثيرات الثقا ياااااة واالجتماعياااااة لمثاااااورة ، منتاااااد  حاااااوار الثقا اااااات، الهي اااااة 

 .?977يوليو 99لمخدمات االجتماعية، المنيا)مقر الهي ة(،  اإلنجيمية
 ، الصااااالون :<@8. إعااااداد مسااااايمة  دور الماااارأة  ااااي حاااارب أكتااااوبر >   

خصية المصرية ، منتد  حوار الثقا ات، الهي ة اإلنجيمية الثقا ي الثالث الش
 .?977أكتوبر 98لمخدمات االجتماعية، المنيا)مقر الهي ة(، 

. محاضرة  القضية السكانية والتنمية ، الدورة التدريبياة)المقاء التثقيفاي( =   
عاااااان األبعاااااااد التنمويااااااة لمفاااااارد والمجتمااااااع، وزارة اإلعااااااالم، الهي ااااااة العامااااااة 

مات، مركاااز إعاااالم المنياااا، بناااي مااازار )المدرساااة التجريبياااة لمغاااات لالساااتعال
 .?977أكتوبر  ?8ببني مزار(، 

. ورقااة عمااال  حقاااوق اإلنساااان بااين العالمياااة والنسااابية الثقا ياااة ، ورشاااة <   
عمال  تصااحي  الفهام الخاااط  لاابعض المصاطمحات، خاصااةا اات االرتباااط 

منتاااااد  حاااااوار   بتنمياااااة المجتماااااع وتحساااااين أوضااااااعه   حقاااااوق اإلنساااااان،
الثقا اااااااااااات، الهي اااااااااااة االنجيمياااااااااااة لمخااااااااااادمات االجتماعياااااااااااة)برنام  شاااااااااااباب 

 .?977نو مبر  =األكاديميين(، المنيا )الديبية(، 
. محاضاارة  تنميااة روح الااوالء واالنتماااء لااد  الطااالب ، مدرسااة المنيااا ?   

 .?977نو مبر  <9التجريبية لمغات، 
ة الساااكانية ودور الشاااباب  اااي محاضااارة  األبعااااد االجتماعياااة لممشاااكم. @  



مواجهتهااا ، الاادورة التدريبيااة)المقاء التثقيفااي( عاان الشااباب ومواجهااة القضااية 
السااكانية، وزارة اإلعااالم، الهي ااة العامااة لالسااتعالمات، مركااز إعااالم المنيااا، 

 .@977 براير  :قاعة مركز شباب تمة، 
مديريااااة  محاضااارة  دور الجمعياااات األيميااااة  اااي نشااار ثقا ااااة التطاااوع ،. 87

الشاااباب والرياضاااة بالمنياااا، إدارة التعمااايم المااادني والقياااادات الشااابابية، الااادورة 
 براير  @8->8التدريبية عن العمل التطوعي والخدمة العامة  ي الفترة من 
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