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  ـــــــــ
  السید شحاتھ السید أحمد  :         االسم 
  أستاذ مساعد  بقسم االجتماع :         الدرجة

  ١٧/١٢/١٩٥٤:       تاریخ المیالد 
  متزوج :     الحالة االجتماعیة 

   شارع سیدي جابر اإلسكندریة٨٣:       محل اإلقامة 
  اجتماع :       التخصص العام 

  اع سیاسي اجتم:     التخصص الدقیق 
  

  أوال المؤھالت الدراسیة 
  ــــــــ  

  // بتقدیر جید١٩٧٧لیسانس اجتماع دور مایو  -
 "الثورة والتغیر االجتماعي "  بتقدیر ممتاز في موضوع ١٩٨٧ماجستیر اجتماع  -
دور الثقافة السیاسیة "  بمرتبة الشرف الثانیة وموضوعھا ١٩٩٣ دكتوراه اجتماع  -

 ٠" السیاسي في توجیھ الشباب نحو العمل
  -:التدرج الوظیفي : ثانیا 

     ــــــــــ 
بقسم االجتماع كلیة اآلداب جامعة )  بوحدة البحوث والتدریب ( باحث اجتماعي -

  ١٩٩٠ – ١٩٧٨اإلسكندریــــــــــة في الفترة من 
  ١٩٩٣ – ١٩٩٠مدرس مساعد بقسم االجتماع كلیة اآلداب بدمنھور من  -
  ١٩٩٨ – ١٩٩٣ء من  مدرس بقسم االجتماع ابتدا -
أستاذ مساعد بقسم االجتماع كلیة اآلداب جامعة الملك عبد العزیز بالمملكة العربیة  -

  ٢٠٠٣ -١٩٩٩السعودیة من 
  . حتى االن٢٠٠٣ مدرس بقسم االجتماع بكلیة اآلداب بدمنھور من  -
  . وحتى االن ٢٠٠٧استاذ مساعد بقسم االجتماع من  -

  
  شورة كتب وأبحاث ومقاالت من: ثالثا 

     ــــــــــــــــــــــــــ
 مجلة اإلنسانیات – تحدیات التعلیم الجامعي في الوطن العربي والبدائل المستقبلیة  -

 ٢٠٠٥ جامعة اإلسكندریة –بكلیة اآلداب فرع دمنھور 
 أعمال الندوة –مؤسسات المجتمع المدني ودورھا في تدعیم مفھوم المواطنة  -

  ٢٠٠٦ كلیة اآلداب جامعة طنطا مارس –جتماع  فسم اال–السنویة الثانیة 
  ٢٠٠٦ /٢٤٩٩٣ رقم إیداع –حقوق اإلنسان بین الواقع والمأمول  -
  ٢٠٠٧ /٤٥١٦٠ رقم اإلیداع –نظرة المجتمع لعملیة التبرع باألعضاء  -



 قسم –  أعمال الندوة السنویة الثالثة -واقع الفقر عالمیا ومحلیا وكیفیة التعامل معھ  -
 . ٢٠٠٧كلیة اآلداب جامعة طنطا مارس  –االجتماع 

 كتاب علم اجتماع الثورة  -
 .د عبد هللا عبد الرحمن .بالمشاركة مع ا" قضایا السایسة والمجتمع " كتاب  -
 "التشریعات االجتماعیة واالمن االجتماعى " كتاب  -
 بالمشاركة " دراسات اسریة وبیئیة " كتاب  -
 بالمشاركة" المشكالت االجتماعیة " كتاب  -
 
  المشاركة في الندوات والمؤتمرات العلمیة : رابعا 

  ـــــــــــــــــــــــــ    
دور الجمعیات األھلیة في تنمیة "  ندوة المعھد العالي للخدمة االجتماعیة ببنھا عن  -

  .المجتمعات المحلیة 
  عاطف غیث والتي تعقد بكلیة اآلداب جامعة اإلسكندریة .د. ندوات أ -
 تماعي بجامعة أم القرى بمكة المكرمة   ندوة العمل االج -
  -: الندوات التي یعقدھا مركز اإلعالم بمدینتي  دمنھور وكفر الدوار عن  -

  التثقیف السیاسي  )١(
 المشاركة السیاسیة  )٢(
  من الدستور ٧٦تعدیل المادة  )٣(
 تحفیز المرأة على المشاركة  )٤(
 التعدیالت الدستوریة الحالیة  )٥(

  
  االشراف ومناقشات رسائل الماجستیر والدكتوراه : خامسا
االھلیة (دور مؤسسات المجتمع المدنى غیر الحكومیة " رسالة ماجستیر عن  -

  .فى دعم وتفعیل مشاركة المرأه) 
 – التحدیات والبدائل المستقبلیة –التعلیم الخاص فى مصر " رسالة دكتوراه  -

 .دراسة الجامعات الخاصة
المواطنة وتفعیل المسئولیة االجتماعیة لدى طالب جامعة  " رسالة دكتوراه -

 .االسكندریة 
 دراسة تطبیقیة للمجتمع –مجتمع المعرفة " رسالة ماجستیر اشرف مشترك  -

 .المصرى 
 دراسة تطبیقیة على –الثقافة القانونیة والحد من الجریمة " رسالة ماجستیر  -

 "طالب فرع الجامعى بدمنھور 
 ".المواطنة وتفعیل دور المرأة فى التنمیة " رسالة ماجستیر  -
دور االذاعة والتلفزیون المحلى فى " مناقشة رسالة ماجستیر بالقسم بعنوان  -

  ". تداول القضایا االجتماعیة للمجتمع المحلى 
  

  أنشطة أكادیمیة : سادسا 



      ـــــــــــــــ
  ن ھیئة التدریس العداد القادة بحلواأعضاءالمشاركة في أفواج  -
المشرف على أفواج طالب جامعة اإلسكندریة بمعسكر أعداد القادة بحلوان من  -

١٩٩٨ -١٩٩٠  
األشراف على أفواج طالب جامعة اإلسكندریة المتمیزین من معسكرات أعداد القادة  -

  ١٩٩٨ -١٩٩٣بحلوان  في الفترة من 
  .ن  وحتى اال٢٠٠٣  ومن ١٩٩٨ وحتى ا١٩٩٣رائد اللجنة الریاضیة بالكلیة منذ   -
 :  عضو  اللجان الفنیة بالكلیة -

   ٢٠٠٤ -٢٠٠٣دراسات علیا  ) ١(
  ٢٠٠٤ -٢٠٠٣مكتبات  )٢(
  ٢٠٠٥ -٢٠٠٤أمین لجنة خدمة المجتمع  )٣(
  . وحتى االن ٢٠٠٥شئون الطالب والتعلیم  )٤(

 
 أقدم مدرس  ) ٢٠٠٤ – ٢٠٠٣(عضو مجلس الكلیة لمدة عام  -
   ٢٠٠٦ – ٢٠٠٤عضو مجلس إدارة االنتساب الموجھ بالكلیة لمدة عامین  -
 حتى ٢٠٠٣ ومن ٢٠٠٣ حتى ١٩٩٨عضو مجلس إدارة نادى الجامعة بدمنھور من  -

   .االن
  مشرف تنفیذي بمشروع قدرات أعضاء ھیئة التدریس  -

  
     

    -:األبحاث األساسیة : أوال 
 مجل�ة اإلن�سانیات بكلی�ة اآلداب –تحدیات التعلیم الجامعي ف�ي ال�وطن العرب�ي والب�دائل الم�ستقبلیة  -

  جامعة اإلسكندریة – دمنھور فرع
 – أعم�ال الن�دوة ال�سنویة الثانی�ة –مؤسسات المجتمع المدني ودورھا في تدعیم مفھوم المواطن�ة  -

  ٢٠٠٦ كلیة اآلداب جامعة طنطا مارس –فسم االجتماع 
  ٢٠٠٦ /٢٤٩٩٣ رقم إیداع –حقوق اإلنسان بین الواقع والمأمول  -
 – ق�سم االجتم�اع –عام�ل مع�ھ أعم�ال الن�دوة ال�سنویة الثالث�ة واقع الفقر عالمیا ومحلی�ا وكیفی�ة الت -

  ٢٠٠٧كلیة اآلداب جامعة طنطا مارس 
   -:األبحاث االحتیاطیة : ثانیا 

 ٢٠٠٧ /٤٥١٦٠ رقم اإلیداع –نظرة المجتمع لعملیة التبرع باألعضاء  -
 


