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    فرع منھور-  جامعة اإلسكندریة- األستاذ المساعد بقسم االجتماع 
  ـــــــ

  مجدي أحمد بیومي :     االسم 
  أستاذ مساعد بقسم االجتماع :     الدرجة 

  ٩/٧/١٩٥٥:     تاریخ المیالد 
  متزوج:   الحالة االجتماعیة 

   متفرغ من ش القاھرة سیدي بشر اإلسكندریة ٦٠٣:    محل اإلقامة 
   عا اجتما:  التخصص العام 

  اجتماع سیاسي :   التخصص الدقیق 
  -:المؤھالت الدراسیة : أوال 

    ــــــــــــــــــــــــ
  // بتقدیر جید ١٩٨١لیسانس اجتماع دور نوقمبر  -
ءة التنظیمیة في عن دور الكفا"  بتقدیر ممتاز في موضوع ١٩٨٨ ماجستیر اجتماع  -

 "  العامل المصري ةإنتاجی
القیادة الكارزمیة "  بتقدیر مرتبة الشرف األولى وعنوانھا ١٩٩٥دكتوراه اجتماع  -

 " والتغیر السیاسي في مصر 
  -:التدرج الوظیفي : ثانیا 

     ــــــــــــــــ
ة من أخصائي  اجتماعي برعایة الشباب بكلیة اآلداب جامعة اإلسكندریة في الفتر -

١٩٩٠ – ١٩٨٣  
 حتى ١٩٩٠مدرس مساعد بقسم االجتماع بكلیة اآلداب فرع دمنھور في الفترة من  -

١٩٩٦ 
  ٠ وحتى االن١٩٩٥مدرس بقسم االجتماع في الفترة من  -
  وحتى أالن ٢٠٠٨أستاذ مساعد بقسم االجتماع في الفترة من  -

  المشاركة في الندوات والمؤتمرات العلمیة : ثالثا 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــ       ــــ

  ندوة بالخدمة االجتماعیة باإلسكندریة عن الجمعیات األھلیة  -
  محمد عاطف غیث والتي تعقد بكلیة اآلداب جامعة اإلسكندریة ٠د٠ندوات أ -
الندوات التي عقدھا مركز اإلعالم بدمنھور وأبو حمص عن التثقیف السیاسي  -

 والمشاركة السیاسیة 
  :االشراف على الرسائل العلمیة 

  االشراف على الطالب شوقى الكومى وموض挀وع رس挀التھ ص挀راع الق挀یم ومظ挀اھر – ١
 دراس挀挀挀ة میدانی挀挀挀ة بمحافظ挀挀挀ة البحی挀挀挀رة –التحل挀挀挀ى م挀挀挀ن المع挀挀挀اییر التقلیدی挀挀挀ة ب挀挀挀ین ال挀挀挀شباب 

 عب挀挀د هللا عب挀挀د ال挀挀رحمن  رئ挀挀یس ق挀挀سم االجتم挀挀اع ب挀挀أداب .د. باالش挀挀تراك م挀挀ع ا
  .االسكندریة 

دور اإلع挀الم القط挀ري ف挀ي تنمی挀ة " ب خالد مبارك شافي آل شافي وعن挀وان البح挀ث الطال  -٢

  باالشتراك مع"  الوعي السیاسي لدى المواطنین



مح挀挀挀挀ي ال挀挀挀挀دین عب挀挀挀挀د . د .ا

 الحلیم 

 أستاذ الصحافة و اإلعالم بجامعة األزھر 

 سحر احمد بلبع وموضوع رسالتھا عن المواطنة وتفعی挀ل دور/ االشراف على الطالبة  -٣

 السید شحاتھ السید االستاذ المساعد بأداب دمنھور . باالشتراك مع د. المرأه في التنمیة 

  أنشطة أكادیمیة :  رابعا 
    ـــــــــــــــــــــــ

   حتى اآلن١٩٩٠األشراف على أفواج طالب جامعة اإلسكندریة  -
  حتى االن ١٩٩٠المشاركة في أفواج إعداد القادة بحلوان  -
 فواج أعضاء ھیئة التدریس بحلوان المشاركة في أ -
  حتى االن ١٩٩٠رائد لجنة الجوالة والخدمة العامة  -
  حتى االن١٩٩٠المشاركة فى اللجان الفنیة بالكلیة  -
  ٢٠٠٦ – ٢٠٠٥عضو مجلس الكلیة فى الفترة من  -

                       


