
      
  
  
  
  
  
  

  السیرة الذاتیة
  ـــــــــ

  ناجى بدر بدر إبراھیم :       االسم 
  أستاذ مساعد :     الدرجـــــة

   ٩/٩/١٩٥٠:     تاریخ المیالد 
  )  مناھج بحث –إحصاء ( علم االجتماع الریاضي :     التخصص العام

  
    

  أوال المؤھالت الدراسیة 
        ـــــــــــــــــ

كلی욗욗ة اآلداب " ش욗욗عبة االجتم욗욗اع " راس욗욗ات الفل욗욗سفیة واالجتماعی욗욗ة لی욗욗سانس آداب ق욗욗سم الد -١
  ٠م١٩٧٢جامعة اإلسكندریة 

كلی욗ة اآلداب جامع욗ة اإلس욗كندریة " شعبة االجتماع " دبلوم عام معھد العلوم االجتماعیة  -٢
 ٠م١٩٧٧بتقدیر جید جدا 

 المع욗욗ادل للماج욗욗ستیر كلی욗욗ة" ش욗욗عبة االجتم욗욗اع " دبل욗욗وم خ욗욗اص معھ욗욗د العل욗욗وم االجتماعی욗욗ة  -٣
بتق욗دیر " األس욗الیب الكمی욗ة ف욗ي عل욗م االجتم욗اع " اآلداب جامعة اإلسكندریة وموض욗وعھا 

 م١٩٨٤ممتاز 
بنی욗욗ة العالق욗욗ات االجتماعی욗욗ة ف욗욗ي القری욗욗ة م욗욗ن " ال욗욗دكتوراه ف욗욗ي عل욗욗م االجتم욗욗اع وموض욗욗وعھا  -٤

 ق욗سم االجتم욗اع كلی욗ة اآلداب –دراسة قریة الناصر ش욗مال التحری욗ر " المنظور الریاضي 
   ١٩٩٣ بمرتبة الشرف األولى جامعة اإلسكندریة

  
  -:التدرج الوظیفي : ثانیا 

        ـــــــــــــــــــ
باح욗욗욗ث بوح욗욗욗دة البح욗욗욗وث االجتماعی욗욗욗ة والت욗욗욗دریب بق욗욗욗سم االجتم욗욗욗اع كلی욗욗욗ة اآلداب جامع욗욗욗ة  -١

   ١٩٨٥ -١٩٧٦اإلسكندریة 
م욗욗욗욗욗درس بق욗욗욗욗욗سم االجتم욗욗욗욗욗اع كلی욗욗욗욗욗ة اآلداب جامع욗욗욗욗욗ة اإلس욗욗욗욗욗كندریة ف욗욗욗욗욗رع دمنھ욗욗욗욗욗ور م욗욗욗욗욗ن  -٢

  ٢٦/١٠/٢٠٠٤ حتى ٢٦/١٠/١٩٩٣



بق욗욗سم عل욗욗م االجتم욗욗اع بكلی욗욗ة اللغ욗욗ة العربی욗욗ة والعل욗욗وم " أس욗욗تاذ م욗욗ساعد " عم욗욗ل بوظیف욗욗ة  -٣
االجتماعی욗욗ة واإلداری욗욗ة جامع욗욗ة المل욗욗ك خال욗욗د بالمملك욗욗ة العربی욗욗ة ال욗욗سعودیة ف욗욗ي الفت욗욗رة م욗욗ن 

  ٠ م٢٠٠٢ – ١٩٩٦
أس욗욗تاذ م욗욗ساعـــد بق욗욗سم االجتم욗욗اع كلی욗욗ة اآلداب جامع욗욗ة اإلس욗욗كندریة ف욗욗رع دمنھ욗욗ور اعتب욗욗ارا  -٤

  ٠ م٢٧/١٠/٢٠٠٤من 
قائم بعمل رئیس ق욗سم االجتم욗اع بكلی욗ة اآلداب جامع욗ة اإلس욗كندریة ف욗رع دمنھ욗ور اعتب욗ارا  -٥

  ١/١/٢٠٠٥من 
  
  

    كتب وأبحاث ومقاالت منشورة : ثالثا   
  ــــــــــــــــ

فعالی욗욗ات ن욗دوة ع욗욗اطف غی욗욗ث " األنف욗욗اق الع욗سكري والتنمی욗욗ة ف욗ي ال욗욗وطن العرب욗ي " بح욗ث  -١
 دار المعرف욗욗욗ة –اعی욗욗욗ة وم욗욗욗شكالت المجتم욗욗욗ع العرب욗욗욗ي العلمی욗욗욗ة ال욗욗욗سادسة العل욗욗욗وم االجتم

  ١٩٩٥الجامعیة اإلسكندریة 
مداخل نظری욗ة ودراس욗ة تطبیقی욗ة دار " التغیر في بناء المجتمع الریفي " كتاب بعنوان  -٢

 )  مشترك  ( ١٩٩٥المعرفة الجامعیة اإلسكندریة 
 ھیئ욗ة –عل욗م سل욗سلھ الفل욗سفة وال) إش욗كالیة الم욗نھج ( قضایا العل욗وم اإلن욗سانیة "  كتاب  -٣

الم욗욗욗욗نھج الریاض욗욗욗욗ي ف욗욗욗욗ي عل욗욗욗욗م ) م욗욗욗욗شترك  ( ١٩٩٦ وزارة الثقاف욗욗욗욗ة –ق욗욗욗욗صور الثقاف욗욗욗욗ة 
 االجتماع 

دار المعرف욗ة الجامعی욗ة اإلس욗욗كندریة ) البیئ욗ة والجریم욗ة ( كت욗اب دراس욗ات أس욗ریة وبیئی욗ة  -٤
 ) مشترك  ( ١٩٩٦

دار المعرف욗욗욗ة " الج욗욗욗زء الث욗욗욗اني " كت욗욗욗اب اإلح욗욗욗صاء والقی욗욗욗اس ف욗욗욗ي البح욗욗욗ث االجتم욗욗욗اعي  -٥
 ) مشترك  ( ١٩٩٧ة اإلسكندریة الجامعی

دار المعرف욗욗욗ة الجامعی욗욗욗ة ) م욗욗욗داخل نظری욗욗욗ة وتطبیقی욗욗욗ات ( كت욗욗욗اب الم욗욗욗شكالت االجتماعی욗욗욗ة  -٦
 ) مشترك  ( ١٩٩٨اإلسكندریة 

مجل욗ة كلی욗ة المل욗ك عب욗د ) النشأة والتط욗ور " ( علم االجتماع العسكري"  مقالھ بعنوان  -٧
 .  م٢٠٠٠) ٤١(العزیز الحربیة المملكة العربیة السعودیة العدد 

مجل욗ة كلی욗ة التربی욗ة " دور الدعم االجتماعي لمن یعانون ص욗عوبات ف욗ي التعل욗یم " بحث  -٨
 .م٢٠٠٠جامعة عین شمس المجلد السادس العدد الثاني 

مجل욗ة كلی욗ة " حدود وأبعاد واس욗تخدام المن욗اھج الكمی욗ة ف욗ي العل욗وم االجتماعی욗ة "  بحث  -٩
 . م٢٠٠٣اآلداب جامعة اإلسكندریة اإلصدارة السادسة 

  تأخر سن زواج اإلناث في الریف وانعكاسھ على اآلسرة الریفیة مجلة كلیة " بحث -١٠
  .  م٢٠٠٣ اإلصدارة السابعة –      اآلداب جامعة اإلسكندریة 

  مجلة " مفھوم الضحیة بین نظریة علم االجتماع والنظریة العامة للتجریم " بحث -١١
 ١٤٢٤) ٢٦(نی욗ة المجل욗د الث욗اني ع욗شر الع욗دد  كلیة الملك فھد األم–       البحوث األمنیة 

  ھـ 
  . م٢٠٠٣دار المعرفة الجامعیة اإلسكندریة " األسالیب الكمیة في علم االجتماع "  كتاب - ١٢



دراسة " أثر ھجرة الرجال على ازدواجیة دور المرأة الریفیة"  بحث بعنوان -١٣
  مقارنة 

  انیات  الصادرة عن كلیة اآلداب       بمحافظة البحیرة والمنشور بدوریة مجلة اإلنس
  . م٢٠٠٤ لسنھ ٢٠        بدمنھور العدد 

" االتجاھات المنھجیة في علم االجتماع في مرحلة ما بعد الحداثة "  بحث بعنوان -١٤
  . بحث  مرجعي للترقیة 

  
  المشاركة في المؤتمرات والندوات العلمیة : رابعا

  ــــــــــــــــــــــــ          ــــــــــــــــــــــــــــــ
  
 ٠د٠المؤتمر التربوي لألخ욗صائیین االجتم욗اعین ف욗ي مج욗ال خدم욗ة الف욗رد تح욗ت رعای욗ة أ -١

 ١٣/٤/١٩٩٥-٨وكی욗욗ل وزارة التربی욗욗ة والتعل욗욗یم بمحافظ욗욗ة اإلس욗욗كندریة ف욗욗ي الفت욗욗رة م욗욗ن 
الخطوات اإلجرائیة لبحث الظاھرة االجتماعی욗ة وكیفی욗ة اس욗تخدام " موضوع المشاركة 

  " حصائیة في خدمة الفرد األسالیب اإل
" العلوم االجتماعیة ومشكالت المجتمع العرب욗ي " ندوة عاطف غیث العلمیة السادسة  -٢

بح욗욗ث األنف욗욗اق الع욗욗سكري ف욗욗ي ال욗욗وطن "  موض욗욗وع الم욗욗شاركة ١٩٩٥ أبری욗욗ل ٢٨– ٢٦
 " العربي 

برنامج ورشة العمل في مجال االتصال السكاني بالتعاون مع برن욗امج الیون욗سكو معھ욗د  -٣
  ٠ م١٩٩٥ یونیو ٤ – مایو ١٥والبحوث لتنظیم األسرة باإلسكندریة من التدریب 

المشاركة في دورة التوعیة بأضرار المخدرات التي نظمتھ욗ا اللجن욗ة الوطنی욗ة لمكافح욗ة  -٤
دور "المخ욗욗درات باالش욗욗تراك م욗욗ع منطق욗욗ھ ع욗욗سیر التعلیمی욗욗ة وذل욗욗ك بمحاض욗욗رة عنوانھ욗욗ا 

(  ھ욗ـ ١٥/٧/١٤٢٠یوم " میة األسرة في المحافظة على النشىء وغرس القیم اإلسال
 ) المملكة العربیة السعودیة 

ارة العام욗ة للرعای욗ة المشاركة في الحلقة التدریبی욗ة عل욗ى رأس العم욗ل الت욗ي نظمتھ욗ا اإلد -٥
والتوجی욗욗욗욗욗ھ ب욗욗욗욗욗وزارة العم욗욗욗욗욗ل وال욗욗욗욗욗شئون االجتماعی욗욗욗욗욗ة بالمملك욗욗욗욗욗ة العربی욗욗욗욗욗ة ال욗욗욗욗욗سعودیة 

دراس욗욗ة " وذل욗욗ك بمحاض욗욗رة عن욗욗وان "التعام욗욗ل األمث욗욗ل م욗욗ع الم욗욗سنین " وموضوعھـــــ욗욗ـا 
  ٠ ھــ٢٩/٦/١٤٢٢حالة لنماذج وتجارب رعایة المسنین عالمیا ومحلیا وذلك یوم 

معوق욗욗ات الم욗욗شاركة ال욗욗سیاسیة " بیئ욗욗ي الع욗욗المي األول  الم욗욗شاركة ببح욗욗ث ف욗욗ي الم욗욗ؤتمر ال -٦
نحو إستراتیجیة جدیدة لتنمیة المجتمع욗ات والبیئ욗ة " عنوان البحث "  للمرأة المصریة

 ٠  في رحاب جامعة طنطا ٢٠٠٦ إبریل ٣-١في الفترة من " 
  

  أنشطـــــــة أكادیمیــــــــــــــــــة  : خامسا 
  ــــــــــــــــــ          ـــــــــــــــــــ

 -١٩٩٣رائد اللجنة االجتماعیة والرحالت باتحاد طالب كلیة اآلداب بدمنھور عام  -١
١٩٩٤  

- ١٩٩٥ ، ١٩٩٥- ١٩٩٤رائد لجنة اآلسر باتحاد طالب كلیة اآلداب بدمنھور عام  -٢
١٩٩٦  



  ١٩٩٦ -١٩٩٤أمین الجمعیة االجتماعیة بقسم االجتماع عام  -٣
 وحتى ٢٠٠٢ بكلیة اآلداب بدمنھور منذ عام عضو لجنة شئون التعلیم والطالب -٤

٢٠٠٥  
  وحتى اآلن ٢٠٠٢رائد لجنة األسر منذ عام  -٥
 عضو لجنة شئون البیئة وتنمیة المجتمع بكلیة اآلداب بدمنھور منذ عام  -٦

٢٠٠٣/٢٠٠٤  
  م٢٠٠٣ / ٢٠٠٢العام " أقدم مدرس " عضو مجلس كلیة اآلداب بدمنھور  -٧
  ٢٠٠٢أمین قسم االجتماع منذ عام  -٨
  ٢٠٠٥ /٢٠٠٤عضو لجنة المكتبات بكلیة اآلداب بدمنھور منذ عام  -٩

 وحتى ٢٠٠٤ عضو مجلس الكلیة بصفتھ قائم بعمل رئیس قسم االجتماع منذ عام -١٠
  اآلن 
 ٠ وحتى اآلن ٢٠٠٥ عضو لجنة الدراسات العلیا منذ عام -١١

  
  الجوائز : سادسا 

   ــــــــــ     
     ٢٠٠٤ندریة للتشجیع العلمي لعام  حصل على جائزة جامعة اإلسك-١  
  أنشطـــــــة أخرى: سابعا   
    ــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

    وحتى اآلن ١٩٧٢عام عضو نقابة المھن االجتماعیة منذ  -١
" عضو اللجنة االستشاریة لحمایة الغذاء بالبحیرة وذلك ف욗ي إط욗ار م욗شروع ش욗بكة  -٢

  ٠ذاء من التلوث في مصر من أجل حمایة الغ" بالھناء  والشفاء 
  البحیرة –عضو جمعیة الثناء لتنمیة المجتمع وحمایة البیئة بأبوحمص  -٣

  
 

  المشاركة في أعداد مقترحات بحثیة : ثامنا 
                ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بعن욗وان مج욗االت عم욗ل  ) ٦-٣ –ع س ( المشاركة في أع욗داد المقت욗رح البحث욗ي رق욗م  -١
لم욗욗رأة ف욗욗ي المجتم욗욗ع ال욗욗سعودي والمق욗욗دم لمدین욗욗ھ المل욗욗ك عب욗욗د العزی욗욗ز للعل욗욗وم والتقنی욗욗ة ا

المملك욗ة العربی욗ة ال욗سعودیة (  ھ욗ـ ١٤٢٢ضمن برنامج منح العلوم اإلنسانیة الثالث 
 (  

حج욗욗욗م " بعن욗욗욗وان  ) ١٠ -٣ –ع س (الم욗욗욗شـــــاركة ف욗욗욗ي أع욗욗욗داد المقت욗욗욗رح البحث욗욗욗ي  -٢
والمق욗دم لمدین욗ھ "  العربی욗ة ال욗سعودیة ومحددات وأثار الھجرة الداخلیة ف욗ي المملك욗ة

 ھ욗ـ ١٤٢٢الملك عبد العزیز للعلوم والتقنیة ضمن برنامج العلوم اإلن욗سانیة الثال욗ث 
 )بالمملكة العربیة السعودیة ( 

اتجاھات الجریمة في المجتمع الم욗صري " المشاركة في تحكیم مادة عملیة بعنوان  -٣
 "욗욗욗ة المحكم욗욗욗ن العلمی욗욗욗ة اآلم욗욗욗شر بمجل욗욗욗ة للن욗욗욗وث والمقدم욗욗욗ن البح욗욗욗صدر ع욗욗욗ي ت욗욗욗ة والت

 )المملكة العربیة السعودیة (  ھـ ١٤٢٢والدراسات بكلیة الملك فھد األمنیة 
 



  
  
  

  األشراف على الرسائل العلمیة : تاسعا
            ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

" حارس أحمد ھ욗الل وعنوانھ욗ا / األشراف على رسالة الماجستیر الخاصة بالطالب -١
" ت욗욗صال التف욗욗اعلي ف욗욗ي ترتی욗욗ب أولوی욗욗ات االھتم욗욗ام ل욗욗دى ال욗욗شباب الجامعــ욗욗ـي دور اال

   شریف درویش اللبان أستاذ بكلیة األعالم جامعة القاھرة ٠د٠باالشتراك مع أ
نھ욗욗욗ا عب욗욗욗د المق욗욗욗صود غ욗욗욗الى / األش욗욗욗راف عل욗욗욗ى رس욗욗욗الة الماج욗욗욗ستیر الخاص욗욗욗ة بالطالب욗욗욗ة -٢

جتماعی욗욗욗ة للمجتم욗욗욗ع دور اإلذاع욗욗욗ة والتلیفزی욗욗욗ون ف욗욗욗ي تن욗욗اول الق욗욗욗ضایا اال" وعنوانھ욗욗ا 
 ٠د٠دراسة تطبیقیة على إذاع욗ة وتلیفزی욗ون اإلس욗كندریة باالش욗تراك م욗ع أ" المحلى 

تم욗ت المناق욗شة ( منى سعید الحدیدي عمی욗د أكادیمی욗ة اإلع욗الم بال욗سادس م욗ن أكت욗وبر 
 ٠ )٢٨/٧/٢٠٠٨بتاریخ 

أحم욗욗욗د حلم욗욗욗ي محم욗욗욗د عل욗욗욗ى / األش욗욗욗راف عل욗욗욗ى رس욗욗욗الة الماج욗욗욗ستیر الخاص욗욗욗ة بالطال욗욗욗ب  -٣
 دراس욗욗ة میدانی욗욗ة عل욗욗ى –معوق욗욗ات م욗욗شاركة الم욗욗رأة ف욗욗ي العم욗욗ل النق욗욗ابي " وعنوانھ욗욗ا 

 .نقابة المحامین بمحافظة البحیرة 
خالد سعید عب욗د هللا الغام욗دى وعنوانھ욗ا / اإلشراف على الماجستیر الخاصة بالطالب -٤

 "욗욗욗سلوك االنحراف욗욗욗ة و ال욗욗욗ة الجریم욗욗욗ي مواجھ욗욗욗ي ف욗욗욗الم األمن욗욗욗ة – يدور اإلع욗욗욗دراس 
 محم욗د  عب욗د هللا٠د٠جتم욗ع ال욗سعودي باالش욗تراك م욗ع أ على عینة م욗ن المةاستطالعی

  علم االجتماع بكلیة آداب اإلسكندریة  . عبد الرحمن ا
إیم욗욗ان محم욗욗د فھم욗욗ي إب욗욗راھیم / اإلش욗욗راف عل욗욗ى رس욗욗الة الماج욗욗ستیر الخاص욗욗ة بالطالب욗욗ة  -٥

 دراس욗ة –عمالة األطفال في الریف و انعكاساتھا عل욗ى األس욗رة " البیسى وعنوانھا 
 محم욗ود حم욗دي أس욗تاذ م욗ساعد بكلی욗ة ٠باالش욗تراك م욗ع د"بحی욗رة حالة في محافظة ال

 .اآلداب فرع دمنھور جامعة اإلسكندریة 
ھب욗욗ة كام욗욗ل إب욗욗راھیم عب욗욗د هللا / اإلش욗욗راف عل욗욗ى رس욗욗الة الماج욗욗ستیر الخاص욗욗ة بالطالب욗욗ة  -٦

الطالق المبكر وانعكاس욗اتھ االجتماعی욗ة واالقت욗صادیة عل욗ى الم욗رأة " الرصد  بعنوان 
." 

أس욗ماء ح욗سن ح욗سین م욗صطفى /  الماجستیر الخاصة بالطالبة األشراف على رسالة -٧
 ".زواج المصریات من أجانب وانعكاساتھ على األسرة " وعنوانھا 

ھم욗욗ت محم욗욗د یوس욗욗ف عب욗욗د / اإلش욗욗راف عل욗욗ى رس욗욗الة الماج욗욗ستیر الخاص욗욗ة بالطالب욗욗ة  -٨
الجریمة ضد كبار السن في ضوء التحول القیم욗ى ف욗ي المجتم욗ع " العزیز وعنوانھا 

 ".سة سسیولوجیة میدانیة  درا–المصري 
عزة حلمي ع욗وض الجرج욗اوى / اإلشراف على رسالة الماجستیر الخاصة بالطالبة  -٩

دور اإلنترن욗욗욗욗ت والف욗욗욗욗ضائیات ف욗욗욗욗ي ترتی욗욗욗욗ب أولوی욗욗욗욗ات االھتم욗욗욗욗ام ل욗욗욗욗دى " وعنوانھ욗욗욗욗ا 
"  دراس욗욗욗ة میدانی욗욗욗ة عل욗욗욗ى عین욗욗욗ة م욗욗욗ن الم욗욗욗راھقین بمحافظ욗욗욗ة البحی욗욗욗رة –الم욗욗욗راھقین 

م욗ساعد بكلی욗ة اآلداب ف욗رع دمنھ욗ور جامع욗ة محم욗ود حم욗دي أس욗تاذ . باالشتراك م욗ع د
 .اإلسكندریة 



  
  
  
  
  
  
 
 


