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 . 0629 يد جدًا,جامعة اإلسكندرية بتقدير عاـ جكمية اآلداب ليسانس آداب مف  -0
فػػي الرسػػالة  جامعػػة المنصػػورة بتقػػدير ممتػػا كميػػة اآلداب ماجسػػتير فػػي عمػػـ االجتمػػاع مػػف درجػػة ال -7

بتػػػػاريخ  ,لمحػػػػا  يف اءجػػػػرار فػػػػى القريػػػػة المصػػػػرية االجتمػػػػاعيأنمػػػػاط الوجػػػػود  المقدمػػػػة ومواػػػػوعيا
76/6/0660.  
متطمبات الحصوؿ عمى الدكتوراه لمػدة عػاميف مػف جامعػة واليػة  امفاجتيا  بعثة اإلشراؼ المشترؾ  -6

 . 0662-0669ميتشجاف بالواليات المتحدة اءمريكية مف 

 درجػػة دكتػػوراه فػػي اآلداب بمشػػراؼ مشػػترؾ بػػيف جامعػػة المنصػػورة و جامعػػة واليػػة ميتشػػجاف ب مريكػػا -5
الػػوعى القػػانونى لػػدى الشػػباب المصػػرى  فػػي الرسػػالة المقدمػػة ومواػػوعيا اءولػػىالشػػرؼ  مرتبػػة بتقػػدير

 .76/2/7110بتاريخ  وتصوراتيـ المستقبمية: دراسة ميدانية,
 
 
 
 
 

 البيانات الشخصية

 المؤىػالت

mailto:mahdym@mans.edu.eg
http://www.mahdyelkassas.name.eg/


 - 2 - 

 
 
 

مدرس, , فمدرس مساعد , ف 75/6/0622 فيجامعة المنصورة  –بقسـ االجتماع كمية اآلداب  معيد -0
حتػػػػى قسػػػػـ عمػػػػـ االجتمػػػػاع بكميػػػػة اآلداب جامعػػػػة المنصػػػػورة مسػػػػاعد , ف سػػػػتا  ور ػػػػيس  سػػػػتا  ف
2/00/7101 . 

 . 7101/7109لمعاـ الجامعي معيد العالي لمخدمة االجتماعية ببورسعيد انتداب كمي كعميد لم  -7

 . 7109/7102لمعاـ الجامعي معيد العالي لمخدمة االجتماعية ببورسعيد انتداب كمي كعميد لم -6

 
 
 
 

 . 7105,  بغداد , العراؽ,  دار نيبور لمطباعة والنشر,  والابط االجتماعى عمـ االجتماع القانونى -0
 . 7105,  بغداد , العراؽ,  دار نيبور لمطباعة والنشرمبادىر اإلحصار والقياس االجتماعي ,  -7

 .7112عمـ االجتماع العا مى, عامر لمطباعة والنشر, المنصورة ,  -6

 . 7112ترونيًا , المجمس اءعمى لمجامعات , يونيو , تـ إنتاج مقرر عمـ االجتماع القانوني الك -5

 . 7105,  بغداد , العراؽ,  دار نيبور لمطباعة والنشر, الديني عمـ االجتماع  -1
تحويميـ إلى مقررات الكترونية امف مشروع التعميـ االلكتروني ويمكف االطالع عمييـ عمػى موقػع تـ  -

 التعميـ االلكتروني بجامعة المنصورة .

http://mansvu.mans.edu.eg/moodle/course/category.php?id=177 

 .7101مدخؿ لعمـ االجتماع, مكتبة مشالي, المنصورة,  -9
 . 7105,  بغداد , العراؽ,  دار نيبور لمطباعة والنشرتصميـ البحث االجتماعي,  -2

فػػي مجمػػديف , مكتبػػة  7109 – 7110اسػػات اجتماعيػػة لمشػػكالت الواقػػع المصػػري فػػي الفتػػرة مػػف در  -2
 .7109مشالي , المنصورة , 

 التدرج الوظيفى
 

 رةكتب منشو 
 

http://mansvu.mans.edu.eg/moodle/course/category.php?id=177
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مقرر عاـ المؤتمر اإلقميمػي اءوؿ لقسػـ عمػـ االجتمػاع بعنػواف فالعنػؼ المصػاحب لمتغيػرات السياسػية  -0

 . 7101في الوطف العربيف , كمية اآلداب , جامعة المنصورة , مارس 

مقػػرر عػػاـ المػػؤتمر اإلقميمػػي الثػػاني لقسػػـ عمػػـ االجتمػػاع بعنػػواف فدور االنتمػػار الػػوطني فػػي تحقيػػؽ   -7
 . 7109التنمية الشاممة ف , كمية اآلداب , جامعة المنصورة , مارس 

 
 
 

جميوريػة مصػر العربيػة عاو لجنة تعديؿ كتاب فعمـ النفس واالجتماع , الصؼ الثاني الثػانوي ,  -0
 . 7102 – 7109ربية والتعميـ , قطاع الكتب , طبعة , و ارة الت

عاو لجنة تعديؿ كتاب فعمـ النفس واالجتماع , الصؼ الثالث الثػانوي , جميوريػة مصػر العربيػة  -7
 . 7102 – 7109, و ارة التربية والتعميـ , قطاع الكتب , طبعة 

 . 7109 – 7101ر يس لجنة تحكيـ مسابقة و ارة الثقافة لمعاـ  -6

 
 
 

 
 

الػػرؤى المتباينػػة عنػػد القػػروييف فػػي فيػػـ القػػانوف دراسػػة سوسػػيولوجية لػػبعض عناصػػر الثقافػػة ف -0
 .7117ابريؿ عاـ  5-7, المؤتمر الثالث لمثقافة الشعبية العربية: اليوية والمستقبؿ مف فالشعبية

, جامعػػو المنصػػورة , ممحػػؽ  اآلدابالطبقػػة الوسػػطى المصػػرية ف , مجمػػو كميػػة  إفقػػارف فػػى آليػػات  -7
 .7116 أغسطسعدد الثالث والثالثيف , لم

, مػػؤتمر البػػاحثيف الشػػباب السػػادس :  فالشػػباب والعمػػؿ : التحػػديات والتػػدعيات , دراسػػة ميدانيػػةف -6
, مركػػ  دراسػػات وبحػػوث  واإلقمػػيـسػػيناريوىات القػػرف الحػػادى والعشػػريف , فػػرص وتحػػديات العػػالـ 

 . 7115ابريؿ  06-02عة القاىرة , الدوؿ النامية , كمية االقتصاد والعمـو السياسية , جام

 فبعض الخبرار في العمـو االجتماعية  آلرارالبحث العممي وتطمعات الباحثيف : دراسة استطالعية  ف -5
والفنوف تحت عنواف استشراؼ المسػتقبؿ , جامعػة فيالدلفيػا ,  اآلدابالمؤتمر العممي التاسع لكمية 

 .  7115ابريؿ , 72-79الياشمية ,  اءردنيةالمممكة 

,المؤتمر العربى الثانى عف االعاقو  فالتمكيف االجتماعي ل وى االحتياجات الخاصة دراسة ميدانيو ف -1
, أسػػيوطال ىنيػػة بػػيف التجنػػب والرعايػػة ,ينظمػػو منتػػدى التجمػػع المعنػػى بحقػػوؽ المعػػاؽ , جامعػػو 

 .7115ديسمبر 

 أبحاث عممية منشورة
 

 إقامة مؤتمرات
 

 تكميفات و ارية
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,تحػت (ماعيػة فػي مصػرالسياسػات االجتامف مشروع بحثػي بعنػواف   فة التعميـ في مصر سياس ف -9
, المجنػػة مسػػمة دراسػػات السياسػػات االجتماعيػػة, س عبػػد الباسػػط محمػػد عبػػد المعطػػى .دأ إشػػراؼ

 . 7111 يناير , االسكو , آسيااالقتصادية واالجتماعية لغربي 

ف عنؼ الشػباب :محاولػو فػى التفسػير دراسػة ميدانيػة ف , مجمػو كميػة اآلداب , جامعػو المنصػورة ,  -2
 .7111الثالثوف , يناير العدد السادس و 

 اءصػؿفاليوية الثقافية والعولمة : دراسػة سوسػيولوجية ف فػى نػدوة : التػراث الشػعبى العربػى وحػدة  -2
 .7111, مارس 09-05سوريا , فى الفترة مف واليدؼ , دمشؽ , مبنى و ارة التعميـ العالى , 

أسػػبابيا ومعالجتيػػا وأثرىػػا  الػػةالبط: دراسػػة حالػػو ف , فػػى نػػدوة :  لمبطالػػةفالمصػػاحبات االجتماعيػػة  -6
عمى المجتمع العربي , و ارة التعميـ العالى والبحث العممى , كمية العمـو االقتصادية وعمـو التسيير 

 . 7119ابريؿ  72-71لج ا ر , , جامعو سعد دحمب , البميدة , ا

الػة , الممتقػى دور المجتمع المدنى فى تنمية الوعى السياسى وتحقيػؽ الحكػـ الراشػدف : دراسػة حف  -01
 .7119ديسمبر  01-6الدولى السادس , الجمعية الوطنية لالقتصادييف الج ا رييف , الج ا ر , 

فعمؿ الشباب فى ظؿ العولمةف : دراسة ميدانية , مؤتمر الوطف العربى وتحديات العولمة , جامعة   -00
 . 7112أبريؿ  79-71اربد اءىمية , المممكة اءردنية الياشمية , فى الفترة مف 

فسموكيات الشباب فى ظؿ المتغيرات الدولية : دراسة ميدانيةف مؤتمر المجتمع المصرى إلػى أيػف     -07
  7112يونيو  07-00ة , القاىرة , رؤية مستقبمية , المجمس اءعمى لمثقاف

فالصػػورة اإلخباريػػة ودورىػػا فػػى تشػػكيؿ الػػوعى السياسػػىف, مػػؤتمر فيالدلفيػػا  لمنشػػر بحػػث مقبػػوؿ  -06
ثانى عشر   الدورة الثانية(, كمية اآلداب والفنوف, المممكػة اءردنيػة الياشػمية, فػى الفتػرة الدولى ال

 .7112نوفمبر,  0أكتوبر إلى 61 مف  

فالتعميـ العالى والبحث العممى: اء مة وسبؿ تجاو ىػاف, الممتقػى الػدولى الثالػث حػوؿ واقػع التنميػة   -05
ة العمـو االقتصادية وعمـو التيسير, جامعػة الج ا ػر, البشرية فى اقتصاديات البمداف اإلسالمية, كمي

 .7112 ,نوفمبر 72-79الج ا ر العاصمة, فى الفترة مف 

, النػػدوة الرابعػػة حػوؿ   عمػػـ االجتمػػاع  فةميدانيػدراسػػة  العمػؿ الحػػر آليػة لحػػؿ مشػػكالت الشػباب:ف  -01
 02-02امعػة طنطػا , وقاايا العمؿ والبطالة في ظؿ العولمة ( قسػـ االجتمػاع , كميػة اآلداب , ج

 . 7112مارس , 

 فنمو جػاً أ القػانونيالمقررات الجامعية الكترونيًا : مقرر عمـ االجتماع  إلنتاج تطبيقينحو نمو ج ف  -09
عمـ االجتماع بيف متطمبات الجودة والواقع االجتماعي , قسـ االجتمػاع , كميػة اآلداب , ندوة  في, 

 . 7112أكتوبر  71جامعة ال قا يؽ , 

ة استثمار رأس الماؿ البشرى  : دراسة ميدانيػة فػى قريػة مصػرية ف , المػؤتمر العممػى الػدولى فبي   -02
البي يػة المعاصػػرة والمشػاركة المجتمعيػة ف , جامعػة جنػوب الػػوادى ,  القاػاياالثالػث تحػت عنػواف ف 

 . 7112نوفمبر  , اءقصر ,  01-06
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, المػؤتمر الػدولى لجامعػة  فع المصػرىاءمف الغ ا ى قاية أمف قػومى : رؤيػة مسػتقبمية لممجتمػف  -02
  7116أبريؿ ,  1-5ال قا يؽ , تحت عنواف : العمـو االجتماعية وصورة مستقبؿ المجتمع , 

التعمػػيـ الجػػامعى بػػيف الواػػع الػػراىف  , مػػؤتمر فالجامعػػة االفترااػػية ومسػػتقبؿ التعمػػيـ الجػػامعىف  -06
 . 7116ريؿ أب 05-07التغيير , كمية اآلداب , جامعة بنيا ,  وثقافة 

, مػؤتمر  فدور المرأة فى التنمية المستدامة فى ظؿ المتغيرات الدولية : اءسرة المصػرية أنمو جػاف  -71
أبريػؿ,   76-70ة الميبيػة , : نحو تج ير العمـو اإلنسانية , جامعة السابع مف أبريؿ , الجماىيري

 .7116أبريؿ 

 المػؤتمر السػنوي لقسػـ االجتمػاعف, اػؿرؤيػة سوسػيولوجية نحػو مجتمػع أف: العدالة االجتماعية ف  -70
 .7116سبتمبر  72-72, كمية اآلداب, جامعة اإلسكندرية, فالعولمة والعدالة االجتماعيةف

 لقسػـ عمػـ االجتمػاع الثػاني الػدوليالمؤتمر ف, دور الجامعة في غرس قيمة االنتمار لدي الشبابف  -77
 7-0, كميػة اآلداب, جامعػة ال قػا يؽاف, االجتماعية تجاه مجتمعاتيػ ةفالجامعات العربية والمسؤولي

 .7101مارس 

المػػؤتمر , باالشػػتراؾ, التعمػػيـ االفترااػػي واالرتقػػار بمنظومػػة التعمػػيـ السػػياحي والفنػػدقي فػػي مصػػر  -76
المعيد , الدولي اءوؿ لمسياحة السكندرية ف تسويؽ اإلسكندرية: مف م ار سياحي إلى مقصد دوليف

 .7101أبريؿ  7-0, السيوؼ, اإلسكندرية –اآللي  العالي لمسياحة والفنادؽ والحاسب

النظاـ العالمي الجديد: قرارة في نتاج ما بعد الحداثة, الما دة المستديرة, الدورة العشروف, جامعة   -75
 .7101يوليو  79-76ناصر اءممية ,ليبيا, 

مجمػة كميػة ف, دور اإلعالـ في تشكيؿ الوعي: دراسة سوسيولوجية ءجندة اإلعالـ فػي ظػؿ العولمػةف -71
 .7101اآلداب, جامعة المنصورة, العد السابع واءربعوف, المجمد اءوؿ, أغسطس 

ف, مجمػػػة كميػػػة اآلداب, جامعػػػة المعوقػػػات التػػػي تواجػػػو المشػػػروعات البي يػػػة الصػػػغيرة فػػػي مصػػػرف  -79
 .7101المنصورة, العد السابع واءربعوف, المجمد الثالث, أغسطس 

راسة تحميمية, مؤتمر جودة اءدار الجامعي في ليبيػا: إمكانيػات جودة اءدار بالجامعات المصرية: د -72
 .07/7101/  9-5بنغا ي  –التطبيؽ و تحديات الواقع, مبنى جمعية الدعوة اإلسالمية 

ييف فتداعيات اء مة المالية العالمية عمى العالـ العربيف, مجمة ش وف اجتماعيػة, جمعيػة االجتمػاع -72
, االمػػػارات العربيػػػة المتحػػػدة , خريػػػؼ  000, العػػػدد  72السػػػنة  والجامعػػػة اءمريكيػػػة بالشػػػارقة ,

7100  ,  "The Consequences of the Global Financial Crisis on the Arab 

Worldف 

المشػػروعات الصػػغيرة فػػى مصػػر : التحػػديات و التػػداعيات , المجمػػة االجتماعيػػة القوميػػة , المركػػ   -76
المجمػػد الثػػامف و االربعػػوف , العػػدد الثالػػث , سػػبتمبر القػػومى لمبحػػوث االجتماعيػػة و الجنا يػػة , 

7100 . 
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اجور العامميف فى مصر بػيف الواقػع و المػ موؿ , مجمػة العميػد , المجمػد االوؿ , العػدداف االوؿ و  -61
 . 7107الثانى , العراؽ ,اغسطس 

اف , سياسات اءجور في مصر وسبؿ تحقيؽ العدالة , مجمة التنوير , العدد الثالػث عشػر , السػود -60
 . 7107ديسمبر 

مستقبؿ اءدار الجامعي في اػور آليػة التعمػيـ االلكترونػي : دراسػة اسػتطالعية , المػؤتمر العممػي  -67
الخػػامس عشػػر لكميػػة التربيػػة اءساسػػية , تحػػت عنػػواف : نحػػو جامعػػة منتجػػة لممعرفػػة , الجامعػػة 

 . 7106مايو  6 – 2المستنصرية , العراؽ , 

عف  واج اءقارب : دراسة حالة , المرك  القػومي لممػرأة , الدقيميػة , االنعكاسات المراية الناتجة  -66
 . 7106مايو 

فػي والمسػتفيديف منػو العوامؿ المؤثرة عمي رؤى القا ميف والمسػتفيديف مػف بػرامأ وأنشػطة التطػوع  -65
: دراسػػة إثنولوجيػػةف, حوليػػات اآلداب والعمػػـو االجتماعيػػة, مجمػػس النشػػر العممػػي,  قريػػة مصػػرية

 . 7106يونيو  الكويت ,  , 66الحولية ,  622الرسالة  كويت, جامعة ال

 .7106ظاىرة العنوسة في المجتمع المصري : دراسة ميدانية , مجمة العميد , العراؽ , نوفمبر  -61

دراسة اجتماعية , مؤتمر حػوارات الثقافػات واءديػاف : رؤي  اليوية الثقافية لمشباب في عالـ متغير -69
 . 7105فبراير  09 – 01جامعة بغداد ,  –مي في العراؽ , كمية اآلداب استشرافية لمتعايش السم

االعالـ االلكتروني وأثره عمى قػيـ الشػباب فػي قريػة مصػرية: دراسػة حالػة, اليي ػة العامػة لقصػور  -62
 مػػارسالثقافػػة, المػػؤتمر العممػػي الثػػاني تحػػت عنػػواف فنحػػو اسػػتراتيجية لتنميػػة القريػػة المصػػريةف , 

7105 . 

, بعنػواف فنحػو  لإلرىػاباعة غربية : رؤية سوسيولوجية , مؤتمر بغػداد الػدولي اءوؿ االرىاب صن -62
 . 7105, بغداد  7105مارس  06-07تاامف دولي لمكافحة االرىاب , 

ثقافة المرأة المصرية في المناطؽ النا ية : ىوية المرأة السينوية في اوي تعدد الثقافات , مؤتمر  -66
 . 7101ثقافة , قصر ثقافة الطور , فبراير , و ارة ال السينوية نمو جاً 

العنػػػؼ الممػػػنيأ ودور العوامػػػؿ الخارجيػػػة : دراسػػػة حالػػػة لمثػػػورة المصػػػرية , فػػػي مػػػؤتمر العنػػػؼ  -51
 79-71,  جامعػػة المنصػػورة –, كميػػة اآلداب  المصػػاحب لمتغيػػرات السياسػػية فػػي العػػالـ العربػػي

 . 7101مارس 

لتنميػػة البشػػرية : دراسػػة حالػػة , المػػؤتمر العممػػي فالمواطنػػة والتعػػايش السػػممي : مػػدخؿ لتحقيػػؽ ا -50
الػػػدولي الثػػػاني , تحػػػت شػػػعار التنميػػػة البشػػػرية .. رؤيػػػة معاصػػػرة  , جامعػػػة التنميػػػة البشػػػرية , 

 . 7101أبريؿ  09-01السميمانية , إقميـ كوردستاف العراؽ , 

: دراسة ميدانيػة  الحموؿ المقترحة –التداعيات  –اءسباب  –التطرؼ والعنؼ داخؿ الحـر الجامعي  -57
 . 7101نوفمبر ,  , مكتبة مشالي , المنصورة , عمى عينة مف طالب جامعة المنصورة
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 76 – 70و ارة الثقافػة , ثقافػة القريػة , ,   يناير 71قيمة اءرض لدى الفالح المصري بعد ثورة  -56
 . 7109مايو 

ثقافية , و ارة اإلعػالـ , العػدد أ مة االنساف المعاصر بيف الرؤية والواقع المعاش , مجمة الكويت ال -55
 . 7109, يوليو ,  666

 
 
 
 
تخصص  لشغؿ وظا ؼ اءسات ة واءسات ة المساعديفنتاج العممي لجنة التحكيـ لفحص اإل عاو   -0

 ( .7106-7109الثانية عشر  الدورة  , عمـ االجتماع واءنثروبولوجيا 

ريكيػػة بالشػػارقة  , االمػػارات العربيػػة مجمػػة شػػ وف اجتماعيػػة, جمعيػػة االجتمػػاعييف والجامعػػة اءم -7
 المتحدة .

 جامعة البمقار التطبيقية . -6

 جامعة بغداد . -5

 مجمة العميد , العراؽ . -1

 جامعة أـ القرى . -9

 جامعة الممؾ عبدالع ي  . -2

 مجمة المفتش العاـ و راه الداخمية العراقية . -2

 جامعة االسكندرية .  -6

 الج ا ر –جيجؿ  –جامعة محمد الصديؽ  -01

 ـ الفكر .مجمة عال -00

 نورا .جامعة اءميرة  -07

 تحكيـ أبحاث
 المجالت العممية وترقيات اءسات ة
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دراسات مرك  ومى لمبحوث االجتماعية والجنا ية, القاىػرة, و المرك  القحاور المؤتمرات الدورية ب
 , جامعة القاىرة, وأقساـ االجتماع بالجامعات المصرية.وبحوث الدوؿ النامية

ممػػار االجتمػػاع العػػرب , فالػػوعي القػػانوني لػػدي الشػػباب المصػػريف مقدمػػة إلػػى ممتقػػي أجيػػاؿ ع .0
 0661يوليو عاـ  01-6مرك  عمر المختار التربوي , شتوره بمبناف في الفترة مف 

كفارتػػوف مقدمػػو  –حػػدوده –تقنينػػو  –فتحميػػؿ الماػػموف فػػي الدراسػػات السوسػػيولوجية: بنػػاؤه  .7
ات امف فعاليات الدورة التدريبية في مناىأ البحث العممي في العمـو االجتماعية, مرك  دراس

برنامأ بحوث الشرؽ اءوسط في العمـو االجتماعية , كمية االقتصاد  –وبحوث الدوؿ النامية 
 .7116سبتمبر عاـ  71-71جامعة القاىرة ,في الفترة مف  –والعمـو السياسية 

فمشكالت الطبقة الوسطىف  نػدوة عاطؼ غيث العممية السنوية   الطبقة الوسطى فى مصر :  .6
 79-71الت المسػػتقبؿ ( ,كميػػة اآلداب , جامعػػة اإلسػػكندرية , مػػف أواػػاع الحااػػر واحتمػػا

 . 7115فبراير 

ف , المػػػؤتمر العربػػػى ةحالػػػ ةف االسػػػتماع إلػػػى صػػػوت المػػػدمف بػػػيف التجنػػػب واالحتػػػوار : دراسػػػ .5
و أفاػػػؿ لمتعامػػػؿ مػػػع مشػػػاكؿ السػػػادس لموقايػػػة مػػػف اإلدمػػػاف تحػػػت عنػػػواف  نحػػػو اسػػػتراتيجي

 7115نوفمبر  71-75لموقاية مف اإلدماف , القاىرة  ,( , ينظمو االتحاد العربى اإلدماف

ف مشكالت الشبابف , فى ندوة : قاايا الشباب المصػرى تحػديات الحااػر وآفػاؽ المسػتقبؿ ,  .1
 . 7111ابريؿ  02-09كمية البنات , جامعو عيف شمس , 

 المشػػاركة فػػى فعاليػػات نػػدوة : التحػػوالت االجتماعيػػة والثقافيػػة فػػى الريػػؼ المصػػرى , قسػػـ .9
 .7111مايو  5-6االجتماع , كمية اآلداب , جامعو القاىرة , 

المػػػؤتمر اءوؿ عػػػف مشػػػروع تنميػػػة قػػػدرات أعاػػػار ىي ػػػو التػػػدريس  فػػػى فعاليػػػاتالمشػػػاركة  .2
 06والقيػػػادات ف الواقػػػع والمسػػػتقبؿ ف , مركػػػ  تطػػػوير اءدار الجػػػامعى , جامعػػػو المنصػػػورة , 

 7111نوفمبر 

ر الوحػػدات اإلداريػػة بالقطػػاع الحكػػومي ف اػػمف لجنػػة المشػػاركة فػػى فعاليػػات مػػؤتمر ف تطػػوي .2
 .7119اإلشراؼ عمى إسياـ كمية اآلداب جامعو المنصورة فى المؤتمر , يناير 

المشاركة فى تنظيـ ندوة ف العولمة وقاايا الشبابف وعرض ورقة عمؿ عف فمشكالت الشباب  .6
 .7112فبراير  72ة , فى ظؿ العولمة ف , قسـ االجتماع , كمية اآلداب , جامعة المنصور 

المشػػػاركة فػػػى فعاليػػػات نػػػدوة ف البحػػػث االجتمػػػاعي وقاػػػاياه المسػػػتقبمية ف , قسػػػـ  .01
 . 7112ابريؿ  09االجتماع , كمية اآلداب , جامعة المنصورة , 

 حاور المؤتمرات العممية 
 المشاركة ب وراؽ عمؿو 
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المشاركة فػى فعاليػات مػؤتمر فالثقافػة والتنميػةف, مكتبػة االسػكندرية, جماعػة تحػوتي  .00
 .7112ديسمبر  71-75لمدراسات المصرية, 

المشاركة فى فعاليات نػدوة فعولمػة عمػـ االجتمػاعف,  قسػـ االجتمػاع , كميػة اآلداب ,  .07
 . 7116بريؿ ة المنصورة , أجامع

ف 7111بعنواف فتعدد القوى في العالـ في القرف الحادي والعشػريف وحتػى مقرر ندوة  .06
اب جامعػػة حااػػر فييػػا أ.د أحمػػد مجػػدي حجػػا ي , أسػػتا  عمػػـ االجتمػػاع السياسػػي بكميػػة اآلد

 . 7101فبراير  77جامعة المنصورة  –القاىرة , كمية اآلداب 

مقرر المؤتمر اإلقميمي اءوؿ لقسـ عمـ االجتماع بعنواف فالعنػؼ المصػاحب لمتغيػرات  .05
مػارس  79-71السياسية في العالـ العربػي ف بكميػة اآلداب جامعػة المنصػورة فػي الفتػرة مػف 

7101 . 

 
 

 

جامعػػة المنصػػورة , كميػػة اآلداب بػػدمياط , معيػػد  –الدراسػػية بكميػػة اآلداب تػػدريس عػػدد مػػف المػػواد  -0
الخدمة االجتماعية بالمنصورة , كمية التربية النوعية بمنية النصر , المعيد الفني لمتمػريض والمعيػد 
الصػػحي منيػػا  مػػدخؿ لعمػػـ االجتمػػاع , نظريػػات عمػػـ االجتمػػاع , منػػاىأ البحػػث االجتمػػاعي , عمػػـ 

يفي , عمـ االجتماع القانوني والابط االجتماعي , مبادئ عمـ االقتصاد , عمػـ االجتمػاع االجتماع الر 
 الديني , عمـ االجتماع الطبي واإلحصار االجتماعي وعمـ االجتماع العا مى وعمـ اءجناس.

 التدريس لطالب دبمـو التنمية الريفية الفرقة اءولى والثانية . -7
 عى .التدريس لطالب دبمـو الصنا -6
5- .  التدريس لطالب السنة التمييدية لمماجستير بجامعتي المنصورة والفيـو
لطػالب فػي الجامعػات المصػرية وطػالب عػرب  اإلشراؼ عمى رسػا ؿ الماجسػتير والػدكتوراة ومناقشػتيا -1

 .والج ا ر وقطرمف فمسطيف وليبيا والعراؽ وسمطنة عماف والكويت 

 الخبرات التدريسية 
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مػػايو عػػاـ  1ابريػػؿ إلػػى  00ميػػو التربيػػة , جامعػػو المنصػػورة , دورة إعػػداد المعمػػـ الجػػامعى , ك -0
0667. 

الدورة التدريبية لمعاونى أعاػار ىي ػة التػدريس , معيػد إعػداد القػادة , حمػواف ,  فػي الفتػرة مػف  -7
 . 0666ابريؿ عاـ  7-2

دورة تدريبية في مناىأ البحث العممي في العمـو االجتماعية امف فعاليات برنامأ بحوث الشرؽ  -6
جامعػة القػاىرة , فػي الفتػرة  –كميػة االقتصػاد والعمػـو السياسػية  –اءوسط في العمػـو االجتماعيػة 

 .7116سبتمبر عاـ 71-71مف

االشتراؾ فى ورشو عمؿ لتفعيؿ العالقات الثقافيػة بػيف جامعػو المنصػورة وىي ػو الفولبرايػت , كميػو  -5
 .7115يونيو  01اليندسة جامعو المنصورة ,

ميػػو قػػدرات أعاػػار ىي ػػو التػػدريس والقيػػادات , وحػػدة إدارة مشػػروعات تطػػوير عػػدد مػػف دورات تن -1
 التعميـ العالي , جامعو المنصورة , البرامأ التالية :

 . 7115أكتوبر  01-6دورة ش وف الطالب ,  - أ
 . 7115نوفمبر  77-71ميارات العرض الفعاؿ ,   - ب

 . 7115ديسمبر  6-2ميارات االتصاؿ الفعاؿ ,  –ج 
 . 7115ديسمبر  71-02ت اإلدارية , الميارا –د 
 . 7115ديسمبر  72-71أخالقيات وآداب المينة ,  -ىػ 
 . 7112مارس  72-71تصميـ مقرر ومنيأ ,  –و 
 . 7112ابريؿ  00-2إعداد كتابة البحوث العممية ونشرىا دوليًا ,  –  
 . 7112مايو  2-9إدارة اء مات ,  –ح 
 . 7112مايو  01-06, وحؿ المشكالت  تاتخا  القرارا –ط 
 . 7112مايو  77-71الساعات المعتمدة ,  –ى 
 . 7112يونيو  06-02اقتصاديات تسويؽ وتمويؿ البحوث العممية ,  –ؾ 

 الدورات التدريبية
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المشاركة ميدانيًا في بحػث مواػوعو فالػوعي الػديني والحيػاة اليوميػة فػي القريػة ف دراسػة ميدانيػة  -0
ع أ.د/ عبػد الباسػط عبػد المعطػى مقػدـ لمجمعيػة عمى عينة مف شرا ح طبقية في قػرى مصػرية. مػ

 0626ابريؿ  2-5العربية لعمـ االجتماع  في ندوة الديف في المجتمع العربي( مف 
المشػػاركة ميػػدانيًا مػػع المركػػ  القػػومي لمبحػػوث االجتماعيػػة والجنا يػػة فػػي بحػػث مسػػتقبؿ القريػػة  -7

 . 0660, بحث الخريطة االجتماعية لمصر عاـ  0661المصرية عاـ 

المشاركة ميدانيًا ف فػى الطبقػات االجتماعيػة ومسػتقبؿ مصػرف  , منتػدى العػالـ الثالػث , القػاىرة :  -6
المعطػى   الباحػث الر يسػى والمحػرر ( , دار ميػرت  الباسػط عبػد , فػى عبػد7171مشروع مصر 

 .7117لمنشر والتو يع , القاىرة ,

باب( بمشػراؼ أ.د عبػد الباسػط المشاركة فػى مشػروع بحثػى تحػت عنػواف  مالمػح الػوعى لػدى الشػ -5
 عبد المعطى , مرك  ابف رشد لمبحث والتطوير , مصر الجديدة , القاىرة. 

 
 
 

 عاو نقابة االجتماعييف . -0

 عاو الجمعية العربية لعمـ االجتماع ومقرىا تونس . -7

 عاو جمعية أصدقار البي ة بكمية اآلداب, جامعة المنصورة. -6

 .عاو جماعة تحوتي لمدراسات المصرية -5

 عاو المجمس القومي لممرأة بالدقيمية . -1

 عاو مجمس الكمية . -9
 
 

 . 0661حاصؿ عمى جا  ة جامعة المنصورة التقديرية ءحسف رسالة ماجستير عاـ  -0

حاصػػؿ عمػػى شػػيادة تقػػدير لممتفػػوؽ العممػػي, نػػادي أعاػػار ىي ػػة التػػدريس, جامعػػة المنصػػورة,  -7
 .7110أكتوبر 

 .7117ر الثقافي, لبناف, حاصؿ عمى شيادة تقدير مف حمقة الحوا -6

 .7115, داب, جامعة المنصورة في اليوبيؿ الفايآلحاصؿ عمى شيادة تقدير مف كمية ا -5
 

 . 7119التشجيعية لمعاـ  المنصورة جامعةحاصؿ عمى جا  ة  -1

 

 عاوية المجاف والجمعيات
 

  جوا  شيادات تقدير و 
 

 مشاركات ميدانية 
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  7101– 7111مدير وحدة التعميـ االلكتروني  منسؽ ( بكمية اآلداب , جامعو المنصورة مف  -0
-7119,  7115-7110يب الميدانى بقسـ االجتماع لمفرؽ اءربع لمعاـ الجامعى مدير وحدة التدر  -7

7112. 

 اآلف .حتى  -7116, 7112 -7119,  7116-7110أميف مجمس قسـ االجتماع مف  -6
 7119-7111عاو لجنة الكنتروؿ المرك ى بآداب المنصورة  -5
,  لجنػة شػ وف  7116-7117ات ( عاوية المجاف الفنية المنبثقة عف مجمس الكمية  لجنو المكتبػ -1

 حتى االف ( . – 7100,   لجنة ش وف البي ة  7119-7115التعميـ والطالب( 

بقسػـ االجتمػاع لمعػاـ الجػامعى  الجدوؿ الدراسى( –التقرير السنوى  – تطوير التعميـ عاو لجنو  -9
7115-7111  ,7119-7112 . 

 اآلف .حتى  7107عاـ ر يس الكنتروؿ مف  -2

 وحتي اآلف . 7106ف التعميـ والطالب مف عاـ عاو لجنة ش و -2

 وحتى اآلف . 7105عاو مجمس الكمية مف عاـ  -6

  
 
 
 

االجتمػػاعيف و لػػؾ اػػمف برنػػامأ تحسػػيف التعمػػػيـ  فمػػدرب فػػي ثػػالث دورات لتػػدريب اءخصػػا يي -0
-7110بالدقيمية تحت إشراؼ و ارة التربية والتعميـ/ البنؾ الدولي/ االتحػاد اءوربػي بػيف عػامي 

7117. 

المشاركة كمحاار في جمعية تنمية المجتمػع المحمػي بجديمػة, تحػت عنػواف التنشػ ة االجتماعيػة  -7
 .7117-6-71لمشباب, المنصورة, 

المشػػاركة كمحااػػر فػػي جمعيػػة تنميػػة المجتمػػع المحمػػي بجديمػػة, تحػػت عنػػواف التفكػػؾ اءسػػري,  -6
 .7115-6-00المنصورة, 

المشػػاركة كمحااػػر اػػمف برنػػامأ دورة مكافحػػة اإلدمػػاف وتعػػاطى المخػػدرات , المجمػػس القػػومى  -5
المنعقػػدة فػػػى رحػػاب جامعػػػو  تحػػت عنػػػواف فاءبعػػاد االقتصػػػادية واالجتماعيػػة لإلدمػػػافف لمشػػباب ,

 .7119مارس  70-06المنصورة , اإلدارة العامة لرعاية الطالب , فى الفترة مف 

عػالـ بالمنصػورة , فػى محااػرة بعنػواف فدور المجتمػع المػدنى فػى محاار اػمف نشػاط مركػ  اإل -1
 . 7119مايو ,  2مواجية عمالة اءطفاؿ ومواجية العنؼ ادىاف , 

 أنشطة داخؿ الكمية
 أأ

 

 تخدـ البي ة ةأنشطة مجتمعي
 فمدرب ومحاارف

 



 - 13 - 

المشاركة كمحاار اػمف الػدورة التدريبيػة ف التوعيػة النفسػية واإلرشػاد النفسػي ف لطمبػة وطالبػات  -9
يفية شغؿ وقت الفراغ ف اإلدارة العامة جامعة المنصورة بمحاارة تحت عنواف ف اإلرشاد النفسى وك

 . 7112فبراير  72-71لرعاية الشباب , فى الفترة مف 

المشاركة كمحاار امف الدورة التدريبية ف مكافحة وعالج اإلدماف وتعاطى المخػدرات ف بمحااػرة  -2
,  تحت عنواف ف الجانب االجتماعي والنفسى وعالقتو بتعاطى المخدرات ف لطمبػة وطالبػات الجامعػة

 . 7112ابريؿ  06-01اإلدارة العامة لرعاية الشباب , فى الفترة مف 

محااػػر ومػػدرب فػػى قسػػـ التوعيػػة والتثقيػػؼ, صػػندوؽ مكافحػػة وعػػالج اإلدمػػاف والتعػػاطى بر اسػػة  -2
 . 7116-7112مجمس الو رار, 

دقيميػة المشاركة كمحاار امف قافمة الرعاية االجتماعية , اإلدارة المرك يػة لممعاىػد اء ىريػة بال -6
 . 7112, ديسمبر , 

المشػػاركة كمحااػػر اػػمف الػػدورة التدريبيػػة  حػػوؿ اإلرشػػاد النفسػػي لطمبػػة وطالبػػات جامعػػة  -01
المنصورة ( بمحاارة تحت عنواف ف االغتراب الداخمي والخارجي واالنتمارف , اإلدارة العامة لرعايػة 

 .7112مارس  71 -09الفترة مف  الشباب , في

اليات معيد إعداد القػادة  فػرع السػويس(, تحػت عنػواف فالتعػاطي المشاركة كمحاار امف فع -00
دماف المخدراتف,   .7112-2-09وا 

المشاركة كمحاار امف فعاليات المقار التثقيفي بالساحة الشعبية بكـو حمػادة, مركػ  إعػالـ  -07
 .7112-9-71-76مديرية التحرير, تحت عنواف فالتفكؾ اءسري وعالقتو باإلدمافف, البحيرة, 

اركة كمحاار امف فعاليات المقار التثقيفي باإلدارة التعميمية بكػـو حمػادة, مركػ  إعػالـ المش -06
-70-06مديرية التحرير, تحت عنواف فاالستقرار اءسري في ظؿ اءسػرة كبيػرة العػددف, البحيػرة, 

01-7112. 

ب(, المشاركة كمحااػر فػي البرنػامأ التخصصػي لػو ارة اءوقػاؼ  اإلدارة العامػة لمركػ  التػدري -05
بمجموعة محاارات تحت عنواف فاإلطار العاـ لممجتمع المصريف, فالعنؼ في المجتمع المصػريف, 

 .7101وفمشكمة اإلدماف ودور المؤسسة الدينية في مواجيتياف, المنصورة, أكتوبر 

المشاركة كمحاار في معسكر إعػداد القػادة الػدا ـ بجمصػة, بمحااػرة تحػت عنػواف فميػارات  -01
 .7101-00-5يف, المنصورة, التواصؿ االجتماع

را ػد فػوج ممتقػػى الطػالب المتميػ يف فػػي أنشػطة دورات معيػد اعػػداد القػادة باإلسػكندرية خػػالؿ  -09
 . 79/6/7105وحتى  70/6/7105الفترة مف 

 76/2/7105را ػػد فػػوج جامعػػة المنصػػورة عمػػى معسػػكر اعػػداد القػػادة بحمػػواف الفػػوج السػػابع  -02
 . 6/6/7105وحتى 
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يرجانات الكمية الثقافية واالجتماعية والمسػابقات الدينيػة والشػعرية والريااػية مشارؾ في جميع م -0
لمطالب وك لؾ الرحالت العممية والترفييية وانتخابات االتحادات الطالبيػة وكػ لؾ الػدورة الرماػانية 

 السنوية .

 . 7111-7115را د أسرة اءمؿ بالكمية لمعاـ الجامعى ,  -7

 . 7119-7111اـ الجامعى , را د أسرة الحياة بالكمية لمع -6

 .7119-7111را د المجنة االجتماعية والرحالت , كمية اآلداب جامعو المنصورة ,  -5

عاػػو لجنػػة اإلعػػالـ ب سػػبوع شػػباب الجامعػػات السػػابع , المقػػاـ فػػى رحػػاب جامعػػو المنصػػورة فػػى  -1
 . 7111فبراير  01-1الفترة مف 

وؿ والمنعقػد بجامعػو المنصػورة فػى الفتػرة عاو لجنة الطوارئ ب سبوع شباب الجامعات العربية اء  -9
 .  7119فبراير  6-5مف 

مشرؼ عمى وفد طػالب جامعػة المنصػورة لممشػاركة فػى النشػاط الطالبػى عمػى مسػتوى الجامعػات  -2
 . 7119أغسطس  09-00المصرية , معيد إعداد القادة , حمواف , 

رة التثقيفيػػة السياسػػيةف , مشػرؼ عمػػى وفػػد طػػالب جامعػػة المنصػػورة لممشػػاركة فػػى فعاليػػات فالػػدو   -2
 . 7119سبتمبر  71-02معيد إعداد القادة , حمواف , 

مشػػرؼ عمػػى وفػػد طػػالب جامعػػة المنصػػورة لممشػػاركة فػػى النشػػاط الطالبػػي, معيػػد إعػػداد القػػادة ,  -6
 .7112 2-2/0-72حمواف , 

مشرؼ عمى وفد طالب جامعة المنصػورة لممشػاركة فػى مجػاؿ النشػاط الريػادي , معيػد إعػداد  -01
 . 7112أغسطس  01-01لقادة , حمواف , ا

مشرؼ عمى وفد طالب جامعة المنصورة لممشاركة فػى النشػاط الطالبػي, معيػد إعػداد القػادة,  -00
 .7112يوليو  09-00فرع السويس ,

مشرؼ عمى وفد طالب جامعة المنصورة لممشاركة فى النشاط القيػادي, معيػد إعػداد القػادة ,  -07
 .7116يوليو,  01-01فرع العريش , 

مشرؼ عمى وفد طالب جامعة المنصورة لممشػاركة فػى النشػاط الريػادي, معيػد إعػداد القػادة,  -06
 .7116يوليو,  77-02حمواف 

مشرؼ عمى وفد طالب جامعة المنصورة لممشػاركة فػى النشػاط الريػادي, معيػد إعػداد القػادة,  -05
 .7116نوفمبر,  71-71حمواف 

ى النشػاط الريػادي, معيػد إعػداد القػادة, مشرؼ عمى وفد طالب جامعة المنصورة لممشػاركة فػ -01
 ,  .7101يوليو,  05-6فرع الفيـو

 أنشطة طالبية   
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مشرؼ عمى وفد طالب جامعػة المنصػورة لممشػاركة فػى النشػاط الريػادي  أفاػؿ را ػد(, معيػد  -09
 .7101أغسطس,  00-9إعداد القادة, فرع العريش, 

عػداد القػادة, مشرؼ عمى وفد طالب جامعة المنصورة لممشػاركة فػى النشػاط الريػادي, معيػد إ -02
 .7101نوفمبر  05-6حمواف, 

مشرؼ عمى وفد طالب جامعة المنصورة ومحكـ لمبحوث االجتماعية, فػى المقػار القمػي اءوؿ  -02
 .7101لألنشطة االجتماعية المتكاممة لمجامعات المصرية, جامعة أسيوط, مارس 

ف الػػوطني فػػي  مػػف , ثنا يػػة صػػناعة اءمػػتقػػديـ لكتػػاب فالدولػػة المطم نػػة فػػي اءلفيػػة الثالثػػة  -06
دولة لممؤسسػات والقػانوف تػديرىا حكومػة  ات نظػرة مسػتقبميةف لمكاتػب محمػد  –الفواى الخالقة 

 بف سعيد الغطيسي.

في الفترة مف نياية  7105دورة تدريبية لالرتقار بالعامميف بقصر الثقافة بالمنصورة سبتمبر  -71
 . 7105ديسمبر لمدة ثالثة أسابيع  01نوفمبر وحتي 

لبرنػػػامأ رؤيػػػة قوميػػػة لإلرشػػػاد والتوجيػػػو الطالبػػػي بالجامعػػػات اػػػو المجنػػػة العمميػػػة مقػػػرر ع -70
 . 7105المصرية , وحدة اإلرشاد والتوجيو الطالبي , كمية ال راعة , جامعة المنصورة , نوفمبر 

 07-2عاو لجنة التنظيـ في اسبوع فتيػات الجامعػات المصػرية الثالػث , جامعػة المنصػورة  -77
 . 7101فبراير 

لطػػالب الجامعػػات المصػػرية ب سػػبوع فتيػػات الجامعػػات لجنػػة تحكػػيـ المسػػابقة البحثيػػة  ر ػػيس -76
 . 7101فبراير  07 – 2المصرية الثالث , جامعة المنصورة , 

ندوة بعنواف فدور الرا دات في التوعية بقاايا المجتمػع , المجمػس القػومي لممػرأة بالدقيميػة ,  -75
60/0/7101 . 

واإلبداع في مصػر , مكتبػة اإلسػكندرية , نقاشػات ثقافيػة ,  عاو مشروع دعـ التنوع الثقافي -71
رؤية لسياسة ثقافية مصرية , فحمقة نقاشية عف خصوصية الدلتا الثقافية , مكتبة بوكس أندبين  

 . 7101فبراير  00, المنصورة 

محاار في العديد مف النػدوات اػمف برنػامأ و ارة الشػباب والريااػة تحػت عنػواف فشػارؾف ,  -79
7105/7101 . 



 - 16 - 

 
 
 

 يوجد العديد مف المقاالت منيا عمى سبيؿ المثاؿ :
 

 لمدراسػات واءبحػاث  مػداد(, الدولي, المرك  غربيمف منظور  ( ثقافة الخير0  :سمسمة ثقافة الخير -0
  الموقع:عمى , متاحة 12/19/7116

http://www.medadcenter.com/Articles/show.aspx?Id=83 

 متاحة عمى الموقع: ,7116أغسطس  جامعة المستقبؿ, مجمة التعميـ العربى, -7

http://www.altaalim.org/details2.php?id=74  

, المركػػ  الػػدولي لمدراسػػات واءبحػػاث ر إسػػالمي( ثقافػػة الخيػػر مػػف منظػػو 7  :سمسػػمة ثقافػػة الخيػػر -6
 عمى الموقع:  , متاحة05/00/7116  مداد(,

http://medadcenter.com/Articles/show.aspx?Id=99  

بحػػػاث  مػػػداد(, دراسػػػات واء, المركػػػ  الػػػدولي لم( تطػػػػور العمػػػػؿ الخيػػػػري6  :سمسػػػمة ثقافػػػة الخيػػػر -5
 عمى الموقع: , متاحة 71/00/7116

http://medadcenter.com/Articles/show.aspx?Id=102  

ى , متاحػة عمػ09/10/7101 , المرك  الدولي لمدراسػات واءبحػاث  مػداد(,ثقافة الخير وثقافة الشر -1
 الموقع: 

http://medadcenter.com/Articles/show.aspx?Id=107  

 مػػداد(, , المركػػ  الػػدولي لمدراسػػات واءبحػػاث ( المنظمػػات اءىميػػة أنمو جػػا5  :سمسػػمة ثقافػػة الخيػػر -9
 عمى الموقع:  , متاحة 75/10/7101

http://medadcenter.com/Articles/show.aspx?Id=108  

  

 ,7101ينػاير,  , العدد الرابع,مجمة التعميـ اإللكتروني بجامعة المنصورة  ما ىو المقرر االلكتروني -2
 متاحة عمى الموقع:

http://emag.mans.edu.eg/show_topic.php?id=25  

 ,7101ينػاير,  , العػدد الرابػع,مجمة التعميـ اإللكترونػي بجامعػة المنصػورة  لما ا التعميـ االلكتروني -2
 متاحة عمى الموقع:

http://mansvu.mans.edu.eg/emag/show_opinion.php?id=19  

, المرك  الدولي لمدراسػات واءبحػاث  مػداد(, رؤية لواقع المنظمات المانحة( 1:  سمسمة ثقافة الخير -6
 , متاحة عمى الموقع:02/17/7101

http://www.medadcenter.com/Articles/show.aspx?Id=110  

, المركػػػ  الػػػدولي لمدراسػػػات معوقػػػات تفعيػػػؿ عمػػػؿ المنظمػػػات الخيريػػػة( 9:  سمسػػػمة ثقافػػػة الخيػػػر  -01
 , متاحة عمى الموقع:06/16/7101واءبحاث  مداد(, 

 مقاالت منشورة

http://www.medadcenter.com/Articles/show.aspx?Id=83
http://www.altaalim.org/details2.php?id=74
http://medadcenter.com/Articles/show.aspx?Id=99
http://medadcenter.com/Articles/show.aspx?Id=102
http://medadcenter.com/Articles/show.aspx?Id=107
http://medadcenter.com/Articles/show.aspx?Id=108
http://emag.mans.edu.eg/show_topic.php?id=25
http://mansvu.mans.edu.eg/emag/show_opinion.php?id=19
http://www.medadcenter.com/Articles/show.aspx?Id=110
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http://www.medadcenter.com/Articles/show.aspx?Id=113  

, المركػػ  الػػدولي لمدراسػػات واءبحػػاث مقترحػػات لمنيػػوض بالعمػػؿ الخيػػري (2:  سمسػػمة ثقافػػة الخيػػر  -00
 :, متاحة عمى الموقع2/15/7101 مداد(, 

http://www.medadcenter.com/Articles/show.aspx?Id=118   
  

, العدد الخامس, أبريػؿ, مجمة التعميـ اإللكتروني بجامعة المنصورة ,قرارة ناقدة :التعميـ االلكترونى  -07
 , متاحة عمى الموقع:7101

http://emag.mans.edu.eg/index.php?page=news&task=show&id=40 

, المركػ  الػدولي لمدراسػات واءبحػاث نحػو إرسػار أسػس اإلعػالـ الخيػري  (8:  سمسػمة ثقافػة الخيػر  -06
 , متاحة عمى الموقع:  5/1/7101    مداد(,

http://www.medadcenter.com/Articles/show.aspx?Id=122  

 Strategic positioning قرارة في كتاب  الواػع االسػتراتيجي لممنظمػات التطوعيػة والخيريػة(  -05
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