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 الدبموم
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 الماجستير

 
  نظرية اجتماعيةالتخصص الدقيق:         التخصص العام: اجتماع

     الجامعة : المنيا         القسم: اجتماع
     التقدير: جيد جدا         3543التخرج: 

 
 الدكتوراه

 
 نظرية اجتماعية و التخصص الدقيق: سكان       التخصص العام: اجتماع

   الجامعة: والية أيوا األمريكية         القسم: اجتماع
        3532التخرج:                                                       

 
 التاريخ الوظيفي – ً  ثالثا

 الخدمة ايةبد    مكانيا     الوظيفة
     3547/ 2/ 15   جامعة المنيا –آداب المنيا     معيد

     3534/ 1   جامعة المنيا –آداب المنيا     محاضر
     3532/ 12/9   جامعة المنيا –آداب المنيا    أستاذ مساعد
    3551/ 36/ 14   جامعة المنيا –آداب المنيا    أستاذ مشارك

     1667/ 19/9   معة المنياجا –آداب المنيا     أستاذ
 

 اإلنتاج العممي – ً  رابعا
 الكتب )أ(

 التاريخ          الكتاب عنوان
     3539       البحث العممي االجتماعي )مترجم(

     3553      أساسيات اإلحصاء االجتماعي )باالشتراك(
     1661       مقدمة في بناء النظرية االجتماعية

     1661        ومبادئأسس  –عمم السكان 
     1667      القياس و اإلحصاء في البحوث االجتماعية



     1669       تطبيقات في اإلحصاء االجتماعي
 الدراسات و البحوث )ب(

 
 العنوان: التنمية الريفية بين التبعية و األصالة

    3534التاريخ:     جامعة الدول العربية –الجية: مؤتمر عمم االجتماع 
 Population & Development in Egypt: A Descriptive & Analytical Studyالعنوان:

    3534التاريخ:         الجية: دورية كمية اآلداب
 .Woman Status Index: The Case of Egyptian Govالعنوان: 

    3534التاريخ:     جامعة عين شمس –الجية: المؤتمر الدولي لإلحصاء 
 نسبة النوع وعالقتيا بالخصوبة البشريةالعنوان: 

    3533التاريخ:       جامعة المنيا –الجية: دورية كمية اآلداب 
 العنوان: التنمية و الخصوبة البسرية
    3535التاريخ:       3535الجية: مؤتمر التنمية الريفية األول 

 العنوان: المركب األكاديمي و عالقتو بالتحصيل الدراسي
    3553التاريخ:       جامعة المنوفية  –ورية تربية المنوفية الجية: د

 العنوان: تنظيم األسرة بين القبول و الممارسة الفعمية
    3551التاريخ:         الجية: دورية آداب المنيا

 العنوان: البيئة األسرية و مستوى التدين
    3551التاريخ:         الجية: دورية آداب الزقازيق

 ان: واقع البحث المسيحي في العالم العبي "دراسة مقارنة"العنو 
    3551التاريخ:        الجية: دورية آداب المنيا

العنوان: التعميم المستمر: المفيوم واالتجاىات و المشكالت: محاولة لوضع نموذج تقويمي لبرامج خدمة المجتمع في دول 
 مجمس التعاون الخمجي

    3555التاريخ:         الجية: دورية آداب المنيا
 العنوان: توجيو البحوث العممية لخدمة المجتمع و خطط التنمية

    1666التاريخ:   المممكة العربية السعودية –الجية: جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمة 
 العنوان: النشر العممي في جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية

    1666التاريخ:   المممكة العربية السعودية –ن سعود اإلسالمية الجية: جامعة اإلمام محمد ب
 The Population Situation of Minia Governorate: 3552 – 1663العنوان:

    An Analytical Assessment C.D.C.Annual Seminar 
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 الواقع و الطموحات نحو صيغة منيجية مالئمة 666العنوان: البحث العممي االجتماعي 
    1661التاريخ:         الجية: دورية آداب المنيا

 العنوان: مستقبل العموم االجتماعية بيت التحديات و التطمعات
    1661التاريخ:         الجية: دورية آداب المنيا
 1661 – 1663محاولة لتقدي تأثير الممارسة  –الخصوبة البشرية  العنوان: تنظيم األسرة و

    1667التاريخ:      الجية: مجمة عمم النفس المعاصر و العموم اإلنسانية
 العنوان: نحو خريطة لمبحوث االجتماعية في مصر

    1669التاريخ:         الجية: دورية آداب المنيا 
 

 الدراسية المقررات )ج(

 
       المقرر: المدخل إلى عمم االجتماع                                                        
    المقرر: السكان و التنمية    المقرر: نصوص اجتماعية بالمغة اإلنجميزية

    المقرر: االجتماع الحضري      المقرر: النظرية االجتماعية
   اىج البحث االجتماعيالمقرر: من      المقرر: اإلحصاء االجتماعي

    المقرر: مشكالت اجتماعية      المقرر: تصميم و تنفيذ البحوث
    المقرر: تصميم وتنفيذ البحوث        المقرر: التنمية

    المقرر: عمم اجتماع التنظيم      المقرر: القياس االجتماعي
    المقرر: الفكر االجتماعي      المقرر: االجتماع السياسي

        المقرر: االجتماع التربوي                                                           
 

 السابقة: المقررات فييا درست التي األماكن
 
           قسم االجتماع –جامعة والية أيوا األمريكية  -
            قسم االجتماع –كمية آداب المنيا  -
         قسم االجتماع –ود اإلسالمية جامعة اإلمام محمد بن سع -
            أكاديمية نايف العربية لمعموم األمنية -
         المممكة العربية السعودية –مركز بحوث التنمية بالدرعية   -



          درست في مراحل الميسانس ، الدبموم ، الدراسات العميا
 

 

 العممية الرسائل عمى اإلشراف )د(
   ماجستير ) المممكة العربية السعودية( -      ب تنظيما اجتماعيابيت الشبا -
   دكتوراه ) المممكة العربية السعودية( -  العوامل االجتماعية و االقتصادية المرتبطة بالتماسك األسري -
     ماجستير )باالشتراك( -   تغير محددات البناء الطبقي في القرية المصرية -
     دكتوراه ) باالشتراك( -  المال االجتماعي في القرية المصريةمحددات توزيع رأس  -
      ماجستير -      الحضرية و السموك االنجابي -
      ماجستير - الخصائص االجتماعية و االقتصادية لمباعة الجائمة بمدينة سوىاج -
 

 النشاط العممي – ً  خامسا
 العممية المؤتمرات و الندوات حضور )أ(

 
 : التنمية الريفية بين األصالة و التبعيةالعنوان

     3533التاريخ:        المكان: جامعة الدول العربية
 العنوان: الحمقة النقاشية السنوية لممركز الديموجرافي بالقاىرة

     3532التاريخ:        المكان: جامعة الدول العربية
 إحصائي العنوان: التعميم الجامعي في مصر: إطار تصوري و نموذج

     3534التاريخ:      اعيةمومي لمبحوث االجتالقالمكان: المركز 
 جامعة عين شمس –العنوان: المؤتمر الدولي العاشر لإلحصاء 
     3534التاريخ:      المكان: المركز القومي لمبحوث االجتماعية

 العنوان: الحمقة النقاشية السنوية لممركز الديموجرافي بالقاىرة
     3533التاريخ:         جامعة القاىرةالمكان: 

 العنوان: الحمقة النقاشية السنوية لممركز الديموجرافي بالقاىرة
     1661التاريخ:         المكان: مقر المركز

 العنوان: المؤتمر العممي السنوي آلداب المنيا
     1667التاريخ:       جامعة المنيا –المكان: كمية اآلداب 

  لمؤتمر العممي السنوي آلداب المنياالعنوان: ا
     1669التاريخ:       جامعة المنيا –المكان: كمية اآلداب  



 
 

 

 التدريبية الدورات )ب(
 الميمة: حضور دورة في التنمية الشاممة

 مدتيا: شير     بمجيكا –مكانيا: بروكسيل 
               3536التاريخ: 

 الميمة: حضور دورة في التنمية
 مدتيا: شير    نيا: جامعة و الية أيوا األمريكيةمكا

               3531التاريخ: 
 الميمة: دورة إعداد المعمم الناجح

 أشير 1مدتيا:     مكانيا: جامعة والية أيوا األمريكية 
               3537التاريخ: 

 مدتيا: شيران    الميمة: دورة في عموم الحاسب اآللي
Excell, Word, Windows 

                1667التاريخ: 


