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 مسلمة الديانة:                   مصريةالجنسية: 

  : المؤهالت العلميةثانياا: 
تقدير ممتاز -نظام الساعات المعتمدة  واإلدارة تنظيمال جتماعاالعلم  فيدكتوراه  -

A+. 
 . علم االجتماع الصناعي بتقدير ممتاز فيماجستير  -

 الوظيفة:ثالثاا: 
 .جامعة دمنهور –كلية اآلداب  –االجتماع  قسم فيدكتورة  -
 نائب مدير إدارة الوافدين في جامعة دمنهور.  -
 العليا في قسم االجتماع جامعه دمنهور. العلمي للدراسات  السيمينارمنسق -

 المؤلفات العلميةا: رابعا 
 . علم اجتماع التنظيم )رؤية نقدية( - 
 .علم اجتماع الصناعي )دراسة نظرية تطبيقية( -
 . بحوث ميدانية( –قضايا اجتماعية )دراسات نظرية  -
 قضايا نظريه ومشكالت بحثيه في علم اجتماع.  -

 
-  

 والمؤتمرات بحاث المنشورة األا: خامسا 
 .مجلة جامعة عين شمس للعلوم اإلنسانية –شباب واالغتراب الوظيفي عن العملال -
 .مجلة جامعة بنها  –الصراع التنظيمي داخل المؤسسات  -



 
  الدوراتا: سادسا 

 .جامعة سنجور –التعليم عن بعد باللغة الفرنسية  -
 لتدريب المدربين من جامعة دمنهور .  totحاصله علي دورة -
 . مركز اللغات جامعة دمنهور -(ITP) التويفل -
 .مركز تنمية قدرات جامعة دمنهور -أنماط التعليم المختلفة  مهارات االتصال فى -
 . مركز تنمية قدرات جامعة دمنهور -مهارات العرض الفعال  -
 . مركز تنمية قدرات جامعة دمنهور - العلميليب البحث أسا -
 . مركز تنمية قدرات جامعة دمنهور - العلميأخالقيات البحث  -
 .ركز تعليم اللغات جامعة دمنهورم -تنمية مهارات اللغة العربية  -
- Icdl – جامعة دمنهور يوحدة الحاسب اآلل . 
- ICTP – الحاسب اآللي جامعة دمنهور وحده . 
 .مركز تنمية قدرات جامعة دمنهور –إعداد المشروعات التنافسية لتمويل البحوث  -
 . مركز تنمية قدرات جامعة دمنهور –إدارة فريق بحثي  -
 .مركز تنمية قدرات جامعة دمنهور –التخطيط االستراتيجي  -
 .مركز تنمية قدرات جامعة دمنهور –النشر الدولي للبحوث العلمية  -
 .مركز تنمية قدرات جامعة دمنهور -التعليم اإللكتروني -
 .جامعة دمنهور مركز تنمية قدرات –التدريس  استخدامات التكنولوجيا في -
 . )مشاركة(  تيفاء معايير الجودة للبحث العلمياس -
 
 

 الخبرات المهنية  ا: سابعا 
 لبرنامج ادرس في مصر .   الرئاسية المبادرةعضو في  -
 كريمة . حياة لمبادرةجامعة دمنهور  والتوعية الثقافية تبعالتخطيط لمحو االمية -
 الزيادة السكانية وإن الخلفة مسؤولية . التخطيط للتوعية من الحد من -
 ألمانيا.  -المجلة الدولية للدراسات االقتصادية في برلين  محكم دولي في -



 في المانيا .لمشاركة في ندوة االستدامة المالية ا-
  دارسه المصري في الريف  المتغيرة  المرآه اشراف علي رسالة دكتوراه بعنوان ادوار  -

 تطبيقيه علي محافظه كفر الشيخ.  

دراسة  - إشراف على رسالة ماجستير بعنوان: التعاطي بين أطفال الشوراع -
 .دمنهورمدينة  تطبيقية ب

 الثقافة التنظيمية واثرها علي اداء العاملين.  ماجستير بعنوان  اشراف علي رسالة-
االزمات داخل  إلدارةالتخطيط االستراتيجي بعنوان  دكتوراه شراف علي رسالة ا-

 التنظيمات الصناعية . 
 . جامعة دمنهور فيمنسق الجودة  -
 . بقسم االجتماع جامعة دمنهور  MISمسؤول وحدة  -
 جامعة دمنهور.   اآلدابلقسم االجتماع بكليه االجتماعية  العلميةالجمعية  مؤسسه -

 كلية التربية بجامعة دمنهور.قمت بتدريس مادة بناء المجتمع ونظمه في  -
قمت بتدريس مادة المدخل إلى علم االجتماع في كلية الدراسات اإلسالمية بجامعة   -

 دمنهور.
 في كليه تربيه جامعة دمنهور .قمت بتدريس ماده علم اجتماع الصناعي -
 في المعهد العالي للخدمة االجتماعية. األنثروبولوجيامادة بتدريس  قمت -
في الدراسات   للدكتوراه مادة اتجاهات نقدية في البحوث االجتماعية قمت بتدريس  -

 لكلية اآلداب جامعة دمنهور. قسم االجتماع  العليا 
 
 

 اللقاءات التليفزيونية ا: ثامنا 
 . الثالثة بماسبيروالقناة  ب برنامج طريق الحياة –العدالة بين األبناء  -
 .بماسبيروالقناة الثالثة برنامج طريق الحياة ب  –اإلسالم   أدب الحوار في -
للحديث عن دوري في  برنامج التاسعة -عالمي يوسف الحسيني مع اإل داخلةم-

 مية لمبادرة حياة كريمة .محو األ
 الندوات ً:تاسعا



 السكانية في نديبة .ندوة عن الخلفة مسؤولية للحد من الكثافة 

 .  سنهورندوة عن الخلفة مسؤولية للحد من الكثافة السكانية في 

 .  منشية األوقاف ندوة عن الخلفة مسؤولية للحد من الكثافة السكانية في 

 

  

  
 


