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 ةالمؤهالت العلمي

 1979جامعة اإلسكندرية دور مايو  –كمية اآلداب  –ليسانس آداب مف قسـ األنثروبولوجيا  -
 بتقدير جيد جدا.

رسالة  فى جامعة اإلسكندرية  ،بتقدير جيد جداً  –ماجستير فى األنثروبولوجيا مف كمية اآلداب  -
.1987وأمثاليـ : دراسة فى األنثروبولوجيا المغوية المقارنة " ، موضوعيا " لغة األزاندى   

جامعة اإلسكندرية  ،بمرتبة الشرؼ األولى فى رسالة  –دكتوراة فى األنثروبولوجيا مف كمية اآلداب  -
" تأثير االتصاؿ الثقافى عمى القرية المصرية : دراسة سوسيو أنثروبولوجية عمى إحدى :  موضوعيا

 .1993لشرقية " ،قرى محافظة ا

 الدرجات الوظيفية

 27/9/1993( ثـ مدرس في ) 29/6/1987( ثـ مدرس مساعد فى)18/10/1981معيدة فى ) -
 11/ 6( وأستاذ متفرغ فى) 2015/ 2/ 25( ثـ أستاذ في ) 28/11/2005( ثـ أستاذ مساعد فى )

 روبولوجيا . تخصص انث -بقسـ عمـ االجتماع بكمية اآلداب جامعة المنصورة  ( 6104 /
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 المناصب اإلدارية

  00/00/6102إلً  6106/ 1/8جامعة المنصورة مف  –كمية االداب –رئيس قسـ عمـ االجتماع  -
  6102 / 7/ 31إلى   2015/ 8/  31وكيؿ الكمية لشئوف خدمة المجتمع وتنمية البيئة مف -

إلي  20/10/1998مف  -المركز الحضارى لعمـو االنساف والتراث الشعبى  نائب مدير -
20/10/2000 

 الدورات

اجتياز دورة تدريبية فى مناىج البحث العممى فى العمـو االجتماعية ضمف برنامج بحوث الشرؽ -1
  2004األوسط فى العمـو االجتماعية ، مركز دراسات وبحوث الدوؿ النامية ،فى سبتمبر 

مف دورات تنمية قدرات أعضاء ىيئة التدريس والقيادات ،وحدة مشروعات تطوير اجتياز عدد  -2
 التعميـ العالى ، جامعة المنصورة وىى:

  ً62/4/6112من إلً  -إعداد كتابة البحوث العلمٌة ونشرها دولٌا  
  02/4/6112من إلً  -اقتصادٌات تسوٌق وتموٌل البحوث العلمٌة  
  01/3/6112من إلً  -اتخاذ القرارات وحل المشكالت  
  4/3/6112من إلً  -الجوانب القانونٌة بالجامعات  
  62/2/6112من إلً  -إدارة الوقت وضغوط العمل  
  63/1/6112من إلً  -تصمٌم مقرر ومنهج  
  01/2/6113من إلً  -االتجاهات الحدٌثة فً التدرٌس  

 اإلنتاج العممى
دراسة أنثروبولوجيو إلحدى قرى  –التصاؿ فى توعية الناس نحو حماية البيئة " دور وسائؿ ا -1

المجتمعات المستحدثة ". بحث منشور فى المؤتمر السادس الدولى عف حماية البيئة ضرورة مف 
. 1996مايو  23إلى  21ضروريات الحياة فى الفترة مف   

ولوجية إلحدى القرى المستحدثة " ، " مشروع مبارؾ القومى لشباب الخريجيف : دراسة أنثروب -2
. 2003إصدار خاص  –جامعة أسيوط  –بحث منشور فى مجمة كمية اآلداب   

" عمالة األطفاؿ : دراسة إثنوجرافيو إلحدى المجتمعات المحمية فى محافظة الدقيمية " .  -3  
يناير  –يف ممحؽ لمعدد الرابع والثبلث –جامعة المنصورة  –بحث منشور فى مجمة كمية اآلداب 

2004 .  
" صورة المرأة فى المثؿ الشعبى " ،بحث منشور فى ندوة التراث الشعبى العربى : وحدة األصؿ  -4

. 16/3/2005 – 14سوريا( فى الفترة بيف -واليدؼ ،المنعقد فى مدينة ) دمشؽ  



". محافظة الدقيمية دراسة أنثروبولوجية فى :"عادات ومعتقػدات المػػوت بيف التقمػػيدية والحػػػػداثة  -5
2011، يناير 1جػ  مجمة كمية اآلداب ،جامعة المنصورة، العدد الثامف واألربعوف ، المجمد األوؿ ،  

دراسة سوسيوانثروبولوجية"  الخطاب الدينى اإلعبلمى والقضايا المجتمعية التقميدية والمعاصرة :"  -6
2010لسنة  63مجمة كمية اآلداب ، جامعة اإلسكندرية ، العدد  ،  

،  22"الشػػباب فى اإلعػبلـ بيف الصورة والرؤية" ، مجمة كمية اآلداب ، جامعة بنيا ، العدد  -7
2010يناير   

الميجات الحرفية: دراسة أنثروبولوجية لغوية فى إحدى القرى التابعة لمركز السنببلويف _ " -8
، المجمد األوؿ ، أغسطس  47مجمة كمية اآلداب ، جامعة المنصورة ، العدد يمية "، محافظة الدق

2010 .  
يناير: دراسة أنثروبولوجية تحميمية" ، دورية اإلنسانيات ، كمية  25"النكتة السياسية فى ثورة  -9

. 2013، يناير ،  40اآلداب ، جامعة دمنيور ، العدد   
 –ى الحياة االجتماعية : دراسة أنثروبولوجية" ، مجمة كمية اآلداب "الدالالت الرمزية لؤللواف ف -10

 2014جامعة المنصورة ، العدد الرابع والخمسوف، يناير 
 30يناير و  25"األلفاظ والتعبيرات المستحدثة فى ليجة الشباب بالشارع المصرى بعد ثورتى  -11

انيات ، كمية اآلداب ، جامعة دمنيور ، العدد يونيو : دراسة فى األنثروبولوجيا المغوية" ، دورية اإلنس
 . 2014، يوليو  43
كتاب "المدخؿ إلى األنثروبولوجيا :عمـ اإلنساف" )باالشتراؾ مع نخبة مف أساتذة األنثروبولوجيا  -12

. 1997،كمية اآلداب جامعة اإلسكندرية وجامعة المنصورة( ،مركز سروات لؤلبحاث ، اإلسكندرية،   

رية المصرية بيف األنثروبولوجيا وعمـ االجتماع " .) باالشتراؾ مع أ . د . محمد كتاب " الق-13
.1998حافظ ( ،دار الفرساف لمطباعة ، المنصورة ،   

كتاب " مجاالت عمـ االجتماع واألنثروبولوجيا " )باالشتراؾ مع نخبة مف أساتذة قسـ االجتماع -14
. 2000مطباعة ، المنصورة ، ، كمية اآلداب ، جامعة المنصورة( ، األستاذ ل  

. 2001كتاب " عمـ اجتماع االتصاؿ " دار األصدقاء لمطباعة والنشر، المنصورة ،  -15  

كتاب " مناىج وطرؽ البحث االجتماعى " )باألشتراؾ مع أ.د. فاتف محمد شريؼ( . عامر  - 16
. 2002لمطباعة والنشر ، المنصورة    

عمـ اإلنساف " . )باألشتراؾ مع أ.د. فاتف الشريؼ( . عامر كتاب " مدخؿ األنثروبولوجيا :  -17
. 2005لمطباعة والنشر ، المنصورة    



/  2009كتاب " مدخؿ إلى األنثروبولوجيا " مقرر ألكترونى ، المجمس األعمى لمجامعات  –18
2010 .  

)باالشتراؾ مع أ.ـ.د.دينا السعيد أبو العبل( مقرر ألكترونى ، كتاب " عمـ اجتماع االتصاؿ " -19
. 2015المجمس األعمى لمجامعات ،   

. 2017كتاب "المغة والمجتمع " مكتبة الفجر ، المنصورة ،  -20  
كتاب " عمـ االجتماع االقتصادى " )باالشتراؾ مع د. نورا طمعت إسماعيؿ (، المنار لمطباعة  -21
 ،2017 .  

ريسيةخبرات تد  

تدريس مواد مرحمة الميسانس : تاريخ الفكر األنثروبولوجى ، مدخؿ إلى األنثروبولوجيا ،    -
األنثروبولوجيا الثقافية ، عمـ االجتماع الريفى ، عمـ اجتماع االتصاؿ ، عمـ اجتماع المغة ، إدارة 

ؿ ، عمـ االجتماع المؤسسات االجتماعية ، تصميـ البحث االجتماعى وتنفيذه ، عمـ اجتماع الجما
 البدوى ، عمـ االجتماع االقتصادى .

القياـ بتدريس مواد الدراسات العميا : ثقافة المجتمعات القروية ، المنظمات االجتماعية الريفية   -
)دبمـو التنمية الريفية ( ،التشريعات الصناعية والعمالية )دبمـو االجتماع الصناعى ( ، مدارس 

المعرفة، مناىج وطرؽ البحث االجتماعى ، نصوص فى عمـ االجتماع  ، وعمـ اجتماعاجتماعية 
)تمييدى ماجيستير ( .بمغة أوربية حديثة   

جامعة  –كمية اآلداب  –االنتداب لتدريس مادة " عمـ اجتماع االتصاؿ " فى قسـ االجتماع   -
. 93/94فرع دمنيور فى العاـ الجامعى  –اإلسكندرية   

" عمـ االجتماع الريفى " فى المعيد العالى لمخدمة االجتماعية بالمنصورة  االنتداب لتدريس مادة  -
.  2008/  2007، و 2001/2002فى العاـ الجامعى   

االنتداب لتدريس مادة " عمـ األجناس "  فى كمية التمريض ، جامعة المنصورة ، فى العاـ  -
.2008/2009الجامعى   

  
 داخل الجامعة وخارجها( : أنشطة ومشاركات مجتمعية وبيئية  ) 

المشاركة كمحاضر في برنامج "تحسيف التعميـ ، وتدريب االخصائييف االجتماعييف" التابع لمبنؾ -
 عاـ .2002الدولي واالتحاد األوروبي ووحدة التخطيط والمتابعة بالدقيمية 

"مؤسسة تربية  المشاركة في تنسيؽ وتنفيذ قافمة تأىيمية تضـ متخصصيف في عمـ االجتماع لزيارة-
 (  2015/  12/  21البنات بالمنصورة" لحؿ مشاكؿ نزيبلت المؤسسة ومتابعتيـ متابعة دورية) 



 2/ 21رآسة لجنة اختيار اخصائيات اجتماعيات جدد لمعمؿ بمؤسسة تربية البنات بالمنصورة ) -
/2015 . ) 
ؿ الحر " لقرية "نقيطة" التابعة المشاركة فى تنسيؽ وتنفيذ قافمة توعوية بعنواف " نشر ثقافة العم-

لمركز أجا بمحافظة الدقيمية وذلؾ مف خبلؿ قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالكمية بالتعاوف مع 
 ( . 1/3/2016جمعية رسالة ) 

المشاركة في تنظيـ احتفالية عيد األـ بكمية اآلداب بالتعاوف مع جمعية شباب الخير بالمنصورة في -
(7 /4 /2016 .) 
إعداد مشروع لمتدريب التحويمي ونشر ثقافة العمؿ الحر لطبلب كمية اآلداب بالتعاوف مع بعض -

المدربييف المتطوعييف مف جمعية رسالة وبعض المتخصصيف مف كمية التربية النوعية ، العاـ 
 ( .2017:  2015الجامعى )

خيرية ) لمستشفي الطوارئ المشاركة في توزيع وجبات إفطار رمضانية وىدايا رمزية في زيارات -
( بالتعاوف مع 3/7/2016( )ومركز اآلوراـ بالمنصورة ( في )19/6/2016بالمنصورة ( في ) 

 جمعية شباب الخير ومصر الخير.
المشاركة في تنظيـ إفطار جماعي لمعماؿ بكمية اآلداب مع أمسية رمضانية بتعاوف كمية اآلداب -

 ( 27/6/2016جمعية شباب الخير ومصر الخير وذلؾ في)  وقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة مع
تنظيـ ورش عمؿ لتدريب الفتيات عمي )فنيات أشغاؿ االكسسوار والطباعة عمي المبلبس والتطريز( -

 (22/8/2016بالتعاوف مع أساتذة متخصصيف مف كمية التربية النوعية بجامعة المنصورة بدءًا مف )
لقبوؿ الطبلب المشاركيف في ) فعاليات البرنامج التأىيمي عضوية لجاف المقاببلت الشخصية -

إلعداد القيادات الطبلبية ( والتي نظمتيا لجنة التواصؿ الطبلبى بجامعة المنصورة في الفترة مف 
(29 :30  /8  /2016 . ) 
 تنظيـ فعاليات برنامج تدريبي بعنواف) حياة ببل مخاطر( والذي تضمف ) تنمية بشرية (و) اسعافات-

أولية( وذلؾ بالتعاوف مع جمعية اليبلؿ األحمر وجمعية شباب الخير ومؤسسة القادة بالدقيمية في 
 (  2016/  10/  24: 23الفترة مف ) 

تنظيـ برنامج تدريبي بعنواف" ميارات االرتقاء الوظيفي " لتنمية ميارات الجياز اإلداري بكمية -
 ( .  2016/  11/  22اآلداب في )

في تنظيـ احتفالية  " يوـ اليتيـ " بالتعاوف بيف كمية اآلداب وجمعية شباب الخير المشاركة -
 (  2016طفؿ مف جمعية  "تنمية المجتمع بشرنقاش" مركز شربيف في ) أبريؿ  65باستضافة 



المشاركة في قافمة خيرية " لدار األمؿ لرعاية المسنيف " بالتعاوف " مع أسرة كولدج " بكمية اآلداب -
 (.2016نوفمبر  3فى )

المشاركة في تنظيـ احتفالية عيد األـ بمركز األوراـ بجامعة المنصورة بالتعاوف مع جمعية شباب -
دارة حقوؽ االنساف بمديرية أمف الدقيمية وعدد مف مؤسسات المجتمع المدني في )  / 3/ 21الخير وا 

2017 . ) 
ية البيئة بجامعة المنصورة الستقباؿ المشاركة في فعاليات احتفالية قطاع خدمة المجتمع وتنم-

 (   2017/  2016الطبلب الجدد وتعريفيـ بنشاط القطاع في بدء العاـ الجامعي ) 
المشاركة في تنظيـ وتنفيذ ورشة عمؿ بعنواف " صحتؾ بالدنيا " بكمية اآلداب بالتعاوف بيف الكمية -

:  5ة بجامعة المنصورة في الفترة ) متخصصيف فى التثقيؼ الصحي والطب الوقائي والتربية الرياضي
6  /3 /2017  . ) 
تنظيـ وتنفيذ احتفالية " يوـ المرأة المصرية " بالتعاوف بيف قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة -

 .  2017/  3/  29وجمعية  " بنت األرض "  في 
ف مع قطاع خدمة المجتمع المشاركة في فعاليات يوـ اليتيـ العالمي " بنادي النيؿ بالمنصورة بالتعاو -

 ( . 2017أبريؿ  7وتنمية البيئة بالجامعة ) 
المشاركة في تنظيـ احتفالية " يوـ اليتيـ بنادي الحوار بالمنصورة " بالتعاوف مع جمعية شباب -

 ( .2017أبريؿ  7طفؿ مف أحد جمعيات تنمية المجتمع بالدقيمية  )  80الخير باستضافة 
ع البيئي " بكمية اآلداب ، واإلشراؼ عمي تنفيذه متضمنًا ) دىاف وتجميؿ تنسيؽ فعاليات " االسبو -

عرض -تنظيـ ندوة بعنواف "عوامؿ بناء الشخصية المصرية الناجحة"  -مدخؿ الكمية وتشجيرىا 
تنظيـ حممة لمتبرع بالدـ لصالح  –لمسرحية "عاشقيف ترابؾ" انتاج البيت الفني لممسرح ،مسرح السبلـ 

و فعاليات يوـ اليتيـ( وذلؾ بالتعاوف بيف كاية اآلداب -نيسة مارجرجس بطنطا مصابي حادث ك
دارة االتصاالت والمؤتمرات بالجامعة وكمية طب المنصورة  وقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة وا 

 (. 2017أبريؿ 13إلي  7وجمعية شباب الخير ومحافظة الدقيمية وذلؾ في الفترة مف) 
فعاليات وضع حجر االساس لػ " وحدة زرع النخاع بمركز اآلوراـ  المشاركة بالحضور في-

 ( . 2017مايو  23بالمنصورة يـو )
المشاركة في الحممة القومية لمخدمات المجتمعية وترشييد المياة بمحافظة الدقيمية برعاية  -

 (.2017اليونيسيؼ والحكومة المصرية وقطاعات تنمية المجتمع والبيئة بالجامعات المصرية)مايو



عضوية لجاف المقاببلت الشخصية لقبوؿ الطبلب المتميزيف لممشاركة في ) فعاليات المعسكر  -
 (.26/7/2017األوؿ إلعداد كوادر طبلبية قيادية ( بجامعة المنصورة )

المشاركة فى فعاليات مبادرة تدريب وتوظيؼ خريجى كميات اآلداب والتربية والتى أطمقيا مكتب -
لمتأىيؿ والتدريب المستمر بجامعة المنصورة بالتعاوف مع المركز الجامعى الدولى  التوجيو المينى

 (.26/7/2017لمتدريب والبحث العممى والمقاـ بكمية اآلداب يـو )
المشاركة فى فعاليات معسكر إعداد كوادر طبلبية قيادية " بجمصة بإلقاء ندوة بعنواف )الخطاب -

 . 30/7/2017الدينى وتحديثو ( 
 لمشاركة في تكريـ عدد مف الموظفيف بالكمية بمناسبة بموغيـ سف المعاش .ا -

 عضوية ومشاركات المجان والجمعيات والمؤسسات .
 عضو مجمس قسـ االجتماع . -
 عضو مجمس الكمية . -
 عضو المجنة الثقافية بالكمية . -
 عضو لجنة الدراسات العميا بالكمية .  -
 6102 / 7/ 31إلى  2015/ 8/  31مف بالجامعة  عضو لجنة خدمة المجتمع وتنمية البيئة  -
 .  1997 عضو المركز الحضارى لعمـو االنساف والتراث الشعبى -
 رائدة جمعية أصدقاء البيئة بكمية اآلداب جامعة المنصورة .  -
 عضو الجمعية المصرية لعمـو االنثروبولوجيا البيولوجية . -
 عضو في لجنة اشراقة لتنمية المجتمع المحمي .  -
 عضو في الييئة االستثمارية العميا لمؤسسة القادة لقطاع وسط الدلتا.   -
المشاركة في أنشطة جمعية " بنت األرض " لتنمية المرأة وفقًا لبروتوكوؿ تعاوف بينيا وبيف  -

 كمية اآلداب وقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة. 
ؤلعماؿ الخيرية وفقًا المشاركة في بعض األنشطة الخيرية والتوعية مع جمعية رسالة ل -

 لبروتوكوؿ تعاوف بينيا وبيف قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكمية اآلداب .
 المشاركة فى العديد مف األنشطة الخيرية والتوعوية مع جمعية شباب الخير بالمنصورة .  -

 ندوات وورش عمل : 
، كمية اآلداب ، جامعة  المشاركة في تنظيـ ندوة " العولمة وقضايا الشباب " قسـ االجتماع-

 (.  2007فبراير ،  28المنصورة ،) 



المشاركة في فعاليات ندوة  " البحث االجتماعي وقضاياه المستقبمية " ، قسـ االجتماع ، كمية -
 (. 2007أبريؿ  16اآلداب ، جامعة المنصورة ، )

االداب ف جامعة  المشاركة في فعاليات ندوة " عولمة عمـ االجتماع " قسـ االجتماع ، كمية-
 ( . 2015فبراير  22المنصورة ، )

إعداد ندوة بعنواف " أىمية التبرع بالدـ والكشؼ المبكر عف سرطاف الثدي " بالكمية بالتعاوف مع -
 (  2016فبراير  27كمية الطب جامعة المنصورة ) 

ؿ وتوظيؼ المشاركة فى تنظيـ عدد مف الندوات المقامة عمي ىامش " المتمقي الثالث لتأىي-
الخريجيف بجامعة المنصورة : وىي ) تسويؽ الذات : أخمؽ لنفسؾ فرصة عمؿ ( ) فنيات إعداد 

مشروع في المبلبس والمنسوجات ( ) ميارات العمؿ الجامعي ( )ميارات الموظؼ المحترؼ ( والتي 
 .   2016مارس 30:  28أقيمت في كمية اآلداب في الفترة مف 

بعنواف " الشباب والمشروعات القومية الكبري" بكمية اآلداب بالتعاوف مع  المشاركة في تنظيـ ندوة-
 ( 2016أبريؿ 23مركز النيؿ لئلعبلـ بالمنصورة في) 

تنسيؽ وتنفيذ ورشة عمؿ "برنامج مشواري لممشورة المينية" بالتعاوف بيف قطاع خدمة المجتمع -
ة المركزية لممشروعات وتدريب الشباب ( وتنمية البيئة بالكمية ووزارة الشباب والرياضة ) االدار 

 (.2016أبريؿ 28:  27ومنظمة اليونسيؼ وذلؾ بعنواف " تأىيؿ الشباب لسوؽ العمؿ " في الفترة )
عداد دورة تدريبية بعنواف " التنمية المينية والميارات الحياتية ومشروعات الشباب" بالكمية - تنظيـ وا 

 ( 2016اكتوبر 8مينية في )بالتعاوف مع برنامج مشواري لممشورة ال
المشاركة في تنسيؽ وتنظيـ ندوة توعوية بمدرسة طمخا المتميزة لمغات بعنواف " سيكولوجية المراىقة -

 ( 2016ديسمبر 6وخصائصيا " حاضر فييا أستاذ متخصص في عمـ النفس بتاريخ 
لمؤتمر األوؿ المشاركة بالحضور في ندوة بعنواف " اليوية المصرية " عمي ىامش فعاليات ا-

 (2017مارس  26: 25لممبادرات الطبلبية بالجامعات المصرية والذي تنظمو جامعة المنصورة في )

المشاركة بالحضور في ندوة بعنواف " الضغط في أماكف العمؿ المواجية والحموؿ " ضمف فعاليات -
ب الجدد ،بنادي النيؿ احتفالية قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة المنصورة الستقباؿ الطبل

 ( 2017مارس  30فى )
  



 مؤتمرات :
المشاركة ببحث في مؤتمر " التراث الشعبي : وحدة األصؿ واليدؼ " والمنعقد في مدينة دمشؽ -

والعمـو االجتماعية بالجميورية العربية السورية ، والذي نظمو المجمس األعمي لرعاية الفنوف واآلداب 
 .  2005ببحث بعنواف ) صورة المرأة في المثؿ الشعبي (  وذلؾ في 

عضو المجنة التنظيمية لممؤتمر اإلقميمي األوؿ لقسـ عمـ االجتماع بعنواف " العنؼ المصاحب -
امعة المنصورة ، في الفترة مف ج –لمتغيرات السياسية في العالـ العربي " المنعقد بكمية اآلداب 

 (.  2015مارس 25-26)

المشاركة بالحضور في " الميرجاف الشعري الغنائي بمناسبة احتفاالت السادس مف أكتوبر " بقاعة -
 (. 2016يناير18المؤتمرات بالكمية يـو الثبلثاء الموافؽ) 

ف بجامعة المنصورة " في الفترة عضو المجنة التنظيمية لػ " الممتقي الثالث لتأىيؿ وتوظيؼ الخريجي-
 (  2016مارس  30إلي  28مف )

رئيس المؤتمر العممى الرابع لثقافة القرية بعنواف "الثقافة والتنمية االجتماعية واالقتصادية فى القرية -
المصرية " والذى نظمتو اإلدارة المركزية لمدراسات والبحوث بالييئة العامة لقصور الثقافة ، وزارة 

 (2016مايو  24: 22محافظة الغربية فى الفترة مف) -ة والذى أقيـ بمركز شباب ميت يزيد الثقاف
عضو المجنة التنظيمية في المؤتمر الدولي المعنوف بػ " الثقافة الشعبية العربية : رؤي وتحوالت " -

بالتعاوف  والذى نظمو المركز الحضاري لعمـو االنساف والتراث الشعبي بكمية اآلداب جامعة المنصورة
مع المجمس األعمي لمثقافة وجامعة الدلتا لمعمـو والتكنولوجيا ، وحمقة الحوار الثقافي بيروت في الفترة 

 (. 2016اكتوبر 13: 11مف) 
والذي نظمتو  2016المشاركة بالحضور في المؤتمر التاسع عشر لبلتحاد العاـ لآلثارييف العرب -

 .  2016نوفمبر 7-5يف العرب في الفترة مف كمية اآلداب مع االتحاد العاـ لآلثاري
تحكيـ المبادرات في المجاؿ االجتماعي في " المؤتمر األوؿ لممبادرات الطبلبية بالجامعات  -

 (. 2017مارس  26،  25المصرية " والمنعقد بجامعة المنصورة يومي) 
المستدامة " بجامعة  المشاركة بالحضور في الممتقي البيئي الثامف تحت عنواف " المدف الخضراء-

 ( .  2017أبريؿ 20:  19االسكندرية بالتعاوف مع وزارة الدولة لشئوف البيئة في الفترة مف)
 

  



 شهادات تقدير : 
شيادة تقدير مف المؤتمر الدولي السادس عف حماية البيئة ضرورة مف ضروريات الحياة في الفترة -

موـ البحار بالتعاوف مع مركز التعاوف والذي نظمو المعيد القومي لع 1996مايو  23-21مف 
األوروبي ومنظمة العواصـ والمدف اآلسبلمية  . ببحث بعنواف  " دور وسائؿ االتصاؿ في توعية 

 الناس نحو حماية البيئة " 
شيادة تقدير مف معيد اعداد القادة بحمواف لممشاركة فى فوج إعداد القادة بمدينة بور سعيد فى -

 (2008ليو يو  11/16الفترة مف )
حاصؿ عمى درع كمية اآلداب جامعة المنصورة فى )المؤتمر الحادى عشر لعمداء كميات اآلداب -

 (2013أبريؿ  20/22فى العالـ العربى ( والذى نظمتو الكمية )
حاصؿ عمى شيادة تقدير مف كمية التجارة جامعة المنصورة لحضور ورشة عمؿ " البروتوكوؿ -

 . 2016/  2015ادات الجامعية " فى الموسـ الثقافى لمعاـ الجامعى والمراسـ وتطبيقاتيا لمقي
 (2016حاصؿ عمى درع الييئة العامة لقصور الثقافة  ،وزارة الثقافة )مايو -
 . 2016حاصؿ عمى درع كمية اآلداب جامعة المنصورة لعاـ -

ى فعاليات حاصؿ عمى شيادة تقدير  مف كمية التربية النوعية جامعة المنصورة لممشاركة ف -
المؤتمر الدولى الثامنى لمكمية بعنواف )التعميـ العالى النوعى فى مصر والعالـ العربى : 

 (2016أبريؿ  14/ 13التحديات والتطوير (فى )
حاصؿ عمى شيادة شكر وتقدير مف جمعية شباب الخير بمناسبة المشاركة في احتفالية عيد  -

 ( .  2017مارس  21بمركز األوراـ بجامعة المنصورة فى )األـ 
 حاصؿ عمى شيادة شكر وتقدير مف جمعية شباب الخير لمجيد المبذوؿ فى العمؿ التطوعى. -
حاصؿ عمى شيادة شكر وتقدير مف أ.د. نائب رئيس الجامعة لشئوف التعميـ والطبلب  -

مبادرات الطبلبية بالجماعات المصرية لممساىمة في تحكيـ المبادرات المقدمة لممؤتمر األوؿ لم
 .  2017مارس  26،  25المنعقد بجامعة المنصورة يومي 

حاصؿ عمى شيادة شكر وتقدير مف إدارة رعاية الطبلب بكمية اآلداب جامعة المنصورة ،  -
 .  2017لممشاركة الفعالة في اآلنشطة المختمفة ألدارة رعاية الطبلب مايو 

مف أسرة ألواف مصرية بكمية اآلداب جامعة المنصورة في  حاصؿ عمى درع شكر وتقدير -
 .  2017احتفالية عيد األـ 



فى التكريـ بمناسبة بموغ سف  2017حاصؿ عمى درع كمية اآلداب جامعة المنصورة لعاـ  -
 المعاش.

 االشراف والتحكيم علي الرسائل )ماجستير ودكتوراة(

  دور السٌاسات التنموٌة فى مواجهة مشكالت اإلسكان اإلجتماعى فى مسقط بسلطنة عمان دراسة
 مٌدانٌة

  ًالعوامل المؤثرة على ممارسة الشباب للرٌاضة دراسة مٌدانٌة على فئة الشباب فً مجتمع نام
 ومجتمع متقدم

 لعٌنة من الشباب فً  الثقافة االستهالكٌة للشباب دراسة سوسٌولوجٌة ألنماط ومظاهر االستهالك
 مدٌنة المنصورة

  تاثٌر وسائل االعالم ) التلفزٌون وصحافة االطفال ( على الطفل المصري )دراسة اجتماعٌة- 
 نفسٌة (

 تأثٌر االنترنت على التغٌر الذى طرأ على نظام الزواج دراسة مٌدانٌة 
 المكون الدٌنً فً التراث الشعبً واثره على البنٌه الثقافٌة للطفل 
 لمشكالت التى تعوق ممارسة االنشطة عند الطالبات الجامعٌات "دراسة مٌدانٌة على عٌنة من ا

 طالبات اكادٌمٌة الدلتا للعلوم "
 التعلٌم اإللكترونى الجامعى وتحقٌق مجتمع المعرفة دراسة مٌدانٌة بجامعة المنصورة 
  حضرى(بمحافظة -)رٌفىصراع االجٌال و التماسك االسرى دراسة مقارنة فى مجتمعٌن محلٌٌن

 الدقهلٌة
 تاثٌر تكنولوجٌا االتصال على البنٌة االسرٌة دراسة مقارنة بٌن قرٌة متحضرة وقرٌة تقلٌدٌة 
  دور بعض وسائل اإلعالم فى تنمٌة ثقافة الصحة والمرض )دراسة سوسٌولوجٌة لبعض برامج

 التلٌفزٌون ومواقع االنترنت (
  وعالقتها بالتنمٌة المستدامة )دراسة مٌدانٌة (القٌم المتغٌرة لدى األسرة اللٌبٌة 
  ثقافة الفقر فى المجتمع العراقى دراسة انثروبولوجٌة فى مد ن الفرات االوسط مدٌنة الدٌوانٌة

 مركز محافظة القادسٌة نموذجا
  اقلٌم  -دور الدعم األسرى ألمهات األطفال المعاقٌن عقلٌاً )دراسة مٌدانٌة فى مدٌنة دهوك

 العراق (-كوردستان 
 المشكالت االجتماعٌه فى ضوء التحوالت السٌاسٌه فى العراق دراسه سوسٌولوجٌه 
  دور الرعاٌة االجتماعٌة فى النهوض بأصالحٌات أحداث اقلٌم كردستان العراق دراسة مٌدانٌة

 فى إصالحٌة احداث دهوك
 االبعاد االجتماعٌة والثقافٌة لظاهرة العود لجنوح االحداث دراسة مٌدانٌة 
 ًاآلثار اإلجتماعٌة الناجة عن بطالة الخرٌجٌن بالمجتمع اللٌب 
  الفساد اإلداري فى العملٌة التعلٌمٌة فى المجتمع العمانً دراسة تطبٌقٌة على بعض مدارس

 المجتمع العمانى
 ) نوعٌة الحٌاة والمرأة العاملة فى دٌوان البالط السلطانى بسلطنة عمان ) دراسة مٌدانٌة 
 عٌة لالطفال المعاقٌن ذهنٌا دراسة سوسٌولوجٌة فً مدٌنة المنصورةالرؤٌة المجتم 
 التحوالت االجتماعٌة والسٌاسٌة وتأثٌراتها على الشباب فى المجتمع اللٌبً دراسة مٌدانٌة 
  دراسة اجتماعٌة مٌدانٌة  -دور وسائل االتصال الجماهٌرى فى نشر الثقافة الرٌاضٌة بٌن الشباب

 منصورةعلى بعض أندٌة مدٌنة ال
 رؤٌة الشباب لدور البرامج الدٌنٌة فى التلٌفزٌون دراسة مقارنة بٌن الرٌف والحضر 
  المرأة العاملة وحقوق اإلنسان فً مصر تحلٌل سوسٌولوجً لبعض القضاٌا المجتمعٌة دراسة

 مٌدانٌة
  المشاركة السٌاسٌة ومستقبل الدٌمقراطٌة فى المجتمع المصرى دراسة مٌدانٌة على عٌنة من

 لرٌف والحضر فى محافظة الدقهلٌةا



  عالقه النمو الدٌموغرافى بالمتغٌرات االجتماعٌة والثقافٌة فى القري الخطٌة دراسة مٌدانٌة
 إلحدى القري الخطٌة بالشمال اللٌبً

  التدفق االعالمً المرئً وتأثٌره على العالقات االجتماعٌة للشباب دراسة سوسٌولوجٌة على
 طالب جامعة المنصورة

 دراسة تطبٌقٌة فى -ثقافة الذكورٌة فً المجتمع المصري وانعكاساتها على االنساق المعرفٌة ال
 محافظة الدقهلٌة

  انعكاسات العولمة على بعض الجرائم االقتصادٌة المستحدثة للشباب فى مصر دراسة حالة على
 مجموعة من المذنبٌن فى سجون القناطر الخٌرٌة

  دراسة مٌدانٌة فى مدٌنة  -الضرٌبى فى المجتمع المصرى االبعاد القٌمٌة لظاهرة التهرب
 مصرٌة

 رؤٌة سوسٌولوجٌة لدور االعالم فى تنمٌة السٌاحة الرٌاضٌة فى المجتمع المصرى 
  دراسه مٌدانٌه على عٌنة من األطفال -األبعاد االجتماعٌه والثقافٌه لمرضى األورام من األطفال

 المرضى
 تنشئة االجتماعٌة للطفل دراسة مقارنة فى مدٌنة المنصورةتأثٌر تكنولوجٌا االتصال على ال 
 الرؤٌة المجتمعٌة للمعالجٌن الشعبٌٌن فى المجتمع الرٌفى دراسة مٌدانٌة بمحافظة الدقهلٌة 
  دور الجمعٌات الخٌرٌة فى دمج أطفال الشوارع لإلنحراف فى المجتمع دراسة تطبٌقٌة على

 جمعٌة رسالة
  " دراسة مٌدانٌة  -فعالٌة برامج التدرٌب فى تنمٌة الموارد البشرٌة لتطوٌر االداء الجامعى

 بجامعه المنصورة"
 الرؤٌة المجتمعٌة البعاد الهجرة غٌر الشرعٌة" دراسة حالة لبعض قرى محافظة الدقهلٌة" 
 نٌةالقٌم الداعمة لدور الشباب المصرى فى التنمٌة فى ظل مجتمع المعرفة دراسة مٌدا 
  دور التعلٌم مابعد الجامعى فى زٌادة ظاهرة تأخر سن الزواج " دراسة مٌدانٌة على جامعة

 المنصورة "
 تأثٌر التفكك االسرى على جرائم االطفال 
 أثر اإلعالم االلكترونى على ثقافة طالب جامعة المنصورة دراسة تطبٌقٌة 
 حداث "دراسة مٌدانٌة "دور االخصائى االجتماعى فى تعدٌل السلوك المنحرف لدى اال 
  تمكٌن المراة المعٌلة فى القرٌة لتحسٌن فرص الحٌاة "دراسة مٌدانٌة فى احدى القرى بمحافظة

 الدقهلٌة "
 دراسة مٌدانٌة" -"تأثٌر االتصال الثقافى على لغة الخطاب الٌومى للشباب 
 جرائم اطفال الشوارع وعالقتها ببعض المتغٌرات االجتماعٌة دراسة تطبٌقٌة 
 الموالد فى مصر بٌن الثبات والتغٌر دراسة مٌدانٌة على مولد السٌد البدوى بطنطا 
 أثر االستقطاب السٌاسى للشباب على المجتمع المصري دراسة مٌدانٌة 
 " االبعاد السوسٌوثقافٌة للعادات الغذائٌة المؤثرة على مرض السمنه "دراسة مٌدانٌة 
 ب )دراسة مٌدانٌة فى مدٌنة المنصورة(تأثٌر تكنولوجٌا االتصال على ثقافة الشبا 
 تاثٌر شبكات التواصل االجتماعى على العالقات االسرٌة 
 ثقافة الفقر وعالقتها بظاهرة التسول " دراسة مٌدانٌة بمدٌنة المحلة الكبرى 
  دور مؤسسات رٌاض األطفال فى التنشئة االجتماعٌة دراسة مٌدانٌة لمؤسسات رٌاض األطفال

 ـ لٌبٌا ()مدٌنة العجٌالت 
 المعوقات االجتماعٌة للمشاركة السٌاسٌة للمرأة فى االنتخابات اللٌبٌة دراسة مٌدانٌة 
 الرؤٌة المجتمعٌة لمحددات قٌادة المرأة فى المجتمع دراسة مٌدانٌة فى مدٌنة سبها بلٌبٌا 
  على عٌنة من تغٌر انساق القٌم االجتماعٌة لألسرة اللٌبٌة وانعكاساتها على الطفل . دراسة مٌدانٌة

 االسر بمدٌنة صبراته
 إنعكاسات عمل المرأة على التنشئة االجتماعٌة لألبناء دراسة مٌدانٌة فى مدٌنة صبراتة بلٌبٌا 
  دور المرأة العاملة فى التنمٌة البشرٌة دراسة مٌدانٌة مطبقة على عٌنة من النساء العامالت

 بمنطقة بنى ولٌد بلٌبٌا



  تغٌر ثقافة الشباب اللٌبً دراسة مٌدانٌة على عٌنة من طالب المعهد تأثٌر القنوات الفضائٌة على
 العالى لإللكترونٌات بـ رقدالٌن

  ) اثر الوعى الصحى على معدالت المرض فى المجتمع اللٌبى ) مرض البول السكرى نموذجا
 دراسة سوسٌولوجٌة فى مدٌنة اجدابٌا

 ) تصورات افراد المجتمع اللٌبً نحو العمالة الوافدة ) دراسة سوسٌولوجٌة لمدٌنة ترهونة 
 تأثٌر برامج التلفزٌون على التنشئة االجتماعٌة للطفل اللٌبى دراسة مٌدانٌة 
  دور الدولة فى تحقٌق مبادئ التضامن اإلجتماعً دراسة تطبٌقٌة علً هٌئة التضامن اإلجتماعى

 بطرابلس
 شجعٌن للعبة كرة القدم وأثره فى عملٌة شغب وعنف المالعب . دراسة مٌدانٌة فى تعصب الم

 مدٌنة أربٌل
 الخطاب الدٌنى ودوره فى الواقع الحٌاتى للشباب . دراسة مٌدانٌة فى مدٌنة اربٌل 
  دور المدرسة فى تنمٌة الوعى البٌئى )دراسة مٌدانٌة للمدارس األساسٌة فى مدٌنة السلٌمانٌة

 /العراق
 جامعة اآلخوان 6100ٌناٌر  63لتغٌر فً الخطاب الدٌنً والسٌاسً للجماعات الدٌنٌة بعد ثورة ا 
 المسلمسن نموذجاً .      

  ، ًالتفاعل االجتماعً بٌن األطباء والمرضً والرعاٌا الصحٌة فً المجتمع اللٌب
 دراسة مٌدانٌة بمركز طرابلس الطبً

  لدي المرأة اللٌبٌة ، رسالة دكتوراه ، كلٌة الممارسات التروٌحٌة وعالقتها بالضوابط
 التربٌة الرٌاضٌة للبنات

  محاسبة المسئوولٌة االجتماعٌة كمؤسسة لعوائد بعض المتغٌرات االقتصادٌة بالهٌئات
 الرٌاضٌة 

  ( 02- 03تأثٌر الضوابط االجتماعٌة فً االقبال علً االنشطة التروٌحٌة لدي المرحلة 
 دراسة مقارنة سنة ( ، بمحافظة الفٌوم :

  ًاألبعاد القٌمٌة لظاهرة التهرب الضرٌبً فً المجتمع المصري : دراسة مٌدانٌة ف
 مدٌنة مصرٌة

  ًاالدراك المتغٌر لمتطلبات سوق العمل فً المجتمع المصري : دراسة مٌدانٌة عل
 عٌنة من الطالب بجامعة بنها

 اسة انثروبولوجٌةالتغٌرات المجتمعٌة وانعكاساتها علً الظاهرة اللغوٌة : در 
  اتجاهات الشباب نحو الزواج المستحدث ، رسالة ماجستٌر ، كلٌة اآلداب ، جامعة

 االسكندرٌة


