أوالً :اهبًاُات اهظخضًُ :
االضـــــــــــــه  :مصطفى مرتضى عمى محمود
اللكب الوظيفي
الوظيفـــــــــة

 :أستاذ عمم االجتماع واألنثربولوجيا .
 :رئيس قسم عمم االجتماع ووكيل كمية اآلداب لمدراسات العميا والبحوث
– جامعة عين شمس

الكطــه العلني  :قسم عمم االجتماع .
التدضط العــاو  :عمم االجتماع العام.
التدضط الدقيل  :عمم االجتماع السياسي ،عمم االجتماع الثقافي .
التدضط الفسعي

 :التنمية السياسية واالجتماعية ،والثقافية ،والمشكالت
االجتماعية ،قضايا الشباب ،مناىج وأساليب البحث العممي،
أسس البحث العممي ،تكنولوجيا المعمومات ،العالقات الدولية -
األنثروبولوجيا – حقوق اإلنسان

– المجتمع المدني

–

المنظمات الحكومية .
الستبة العلنية

 :أست ـ ــاذ عم ـ ــم االجتم ـ ــاع واألنثــروب ــول ـ ــوجي ـ ـ ــا – كمي ـ ـ ـ ــة اآلداب –
جــامع ــة عي ـ ــن شمس .

عيواٌ ومهاٌ العنل احلالي :وكيـ ـ ـ ـ ــل الد ارس ـ ـ ـ ــات العميـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا والبح ـ ـ ــوث – كميـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة اآلداب
جامعة عين شمس ،العباسي ـ ــة ،القاىرة ،جميورية مصر العربية.
عيواٌ الطهً

 23 :برج الياسمين المنطقة التاسعة مدينة نصر  ،القاىرة .

الربيد اإللهرتوىي

Mortada.Moustafa@yahoo.com :

تليفوىات لالتضال :

- 01284407207

فانظ العنل :

26851437

تليفوٌ العنل

26851437 :
1

01001813888

ثاًًُا :املؤٓالت اهعوًٌُ:
 درجـ ـ ــة الدكتوراه في اآلداب والفمسفـ ـ ــة – تخصص عمم االجتمـ ــاع – جامعة عين
شمس – القاىرة – جميورية مصر العربية  1997بتقدير (مرتبة الشرف) بعنوان
(المثقف والسمطة في مصر ،دارسة تحميمية لوضع المثقف المصري في الفترة
من )1990 – 52
 قام بجمع المادة العممية لمدكتوراه من جامعة ليدز ببريطانيا لمدة عام 1994/93
في موضوعات الثقافة والسياسة من خالل االتفاقية العممية بين جامعة ليدز
ببريطانيا ومركز الخدمة العامة جامعة عين شمس.
 درجة الماجستير في اآلداب والفمسفة – تخصص عمم االجتماع واألنثروبولوجيا
– قسم االجتماع – جامعة عين شمس – القاىرة  ،جميورية مصر العربية
بتقدير (ممتاز)

 ليسانس اآلداب تخصص عمم االجتماع ،كمية اآلداب
جدا).
القاىرة – جميورية مصر العربية بتقدير عام (جيد ً

– جامعة عين شمس،

ثاهجًا:اهتذرج اهىظًفٌ ( :اخلربَ األكادميًُ واإلداريُ):
 – 1معيد بقسم االجتماع – كمية اآلداب – جامعة عين شمس 1984م.
 – 2مدرس مساعد بقسم االجتماع – كمية اآلداب – جامعة عين شمس 1991م.
 – 3مدرس بقسم االجتماع – كمية اآلداب – جامعة عين شمس عام 1997م.
 – 4أستاذ مساعد بقسم االجتماع – كمية اآلداب – جامعة عين شمس 2004م.
 – 5أستاذ عمم االجتماع – كمية اآلداب – جامعة عين شمس 2012م.
 – 6المنسق األكاديمي لمتعميم المفتوح بكمية اآلداب – جامعة عين شمس .2011 /2010

 -7رئيس تحرير حولية كمية اآلداب – جامعة عين شمس  2014/8/1حتي تاريخو .
 -8مدير مكتب العالقات الدولية العممية بكمية اآلداب جامعة عين شمس . 2015
 -9رئيس قسم عمم االجتماع – كمية اآلداب جامعة عين شمس إعتبا ارً من . 2015/9/1

 -10وكيل كمية اآلداب لمدراسات العميا والبحوث من  2014/8/1حتى تاريخو .
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رابعاً :اهذورات اهعوًٌُ:

 حاصل عمى ( )6دورة تدريبية متخصصة في تنمية قدرات أعضاء ىيئة التدريس.
 حاصل عمى عدد ( )6دورات في تنمية مجاالت البحث األكاديمي والعممي .
 حاصل عمى عدد ( )5دورات في تكنولوجيا المعمومات والبحث العممي.
 قام بجمع المادة العممية الدكتورة من بريطانيا (جامعة ليدز) لمدة عام من
 94/93في موضوعات الثقافة والسياسية من خالل منحة مقدمة من مركز
الخدمة العامة جامعة عين شمس.

أوالً( :اهذورات اهعوًٌُ) اهلًئُ اهعاًُ هضٌاْ اجلىدَ االعتٌاد:
 – 1دورة في إعداد األستاذ الجامعي من جامعة عين شمس . 1985
 – 2دورة في فعالية التدريس وميارتو من جامعة عين شمس . 1990
 – 3دورة تدريبية تربوية لممدرسين المساعدين والمعيدين

– جامعة عين شمس

. 1992
 – 4دورة في المغة اإلنجميزية لتطوير أعضاء ىيئة التدريس من كمية التربية جامعة
عين شمس ألغراض البحث األكاديمي . 1991/92
 – 5دورة في اإلرشاد النفسي واالجتماعي من قسم عمم النفس بجامعة عين شمس
عام . 1998
 – 6دورة حول تطوير المقررات بالمناىج في جامعة عين شمس عام 2001م.
 – 7دورة تدريبية في منيجية البحث العممي واألساليب العممية المطورة

– جامعة

القاىرة عام  2000م.
 – 8دورة في  Windows 95و .Windows 2000
 – 9دورة في الحاسوب(مايكروسوفت – باور بوينت –  97مبتدئة).
 – 10دورة في الشبكة العنكبوتية والبريد اإللكتروني.
 – 11دورة في استخدام اإلنترنت والتعميم عن بعد .Using video conferencing
 – 12دورة في كيفية استخدام البرنامج اإلحصائي ).(Spss
 – 13دورة ميارات العرض الفعال . 2005
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 – 14دورة النشر الدولي  25يناير حتى  29يناير . 2009
 – 15دورة آداب وسموكيات المينة من  31يناير حتى  3فبراير . 2009
 – 16دورة تنظيم المؤتمرات العممية أبريل . 2009
 – 17دورة في مشروعات البحوث التنافسية . 2009
 – 18دورة في معايير الجودة في العممية التدريسية.

ثاًًُا :اهِذوات واملؤمترات اهعوًٌُ:
 – 1تقديم برنامج تدريبي متكامل لمركز آفاق اإلبداع واإلدارة والجودة Creative
 Horizon for management and qualityتحت إشراف المؤسسة
العامة لمتعميم الفني والتدريب الميني اإلدارة العامة لمتدريب األىمي (المممكة
العربية السعودية – الرياض) البرنامج التدريبي في تقديم برنامج (فن المقابمة
وأساسيات تدوين البحوث العممية بمجمع األمل لمصحة النفسية بالرياض
.)2007/2/27 - 24
 – 2تقديم ورقة بحث منشورة حول السياسات اإلعالمية في الخميج العربي في
المؤتمر العممي بقسم اإلعالم – جامعة السمطان قابوس – عمان حول ثورة
االتصال والمجتمع الخميجي – الواقع والطموح . 2002/2/24
 – 3تقديم ورقة بحث في ورشة عمل رعاية وتأىيل المعوقين التابع لو ازرة التنمية
االجتماعية بمحافظ مسقط ُ /عمان  ،مركز ورعاية وتأىيل المعوقين بالخوص
ُ /عمان  /يناير . 2003
 – 4تقديم بحث دولي منشور لمركز الدراسات المعرفية واإلسالمية بالقاىرة بعنوان
ببموجرافيا شارحة ألعمال ابن خمدون في مؤتمر الدراسات المعرفية المقام في
دار ضيافة جامعة عين شمس . 2005
 – 5القيام بتحمل المادة العممية واالشتراك في بحث دولي منشور عن اآلثار

االجتماعية وتداعيات سوق األسيم السعودية التابع لمركز أسبار  :بالرياض
باالشتراك مع مجموعة من الباحثين . 2007
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 – 6بحث منشور والمشاركة في مشروع تنمية المرأة السيناوية ،أكاديمية البحث
العممي مصر . 2000

 – 7بحث منشور والمشاركة في مشروع الخصائص االجتماعية واالقتصادية

لسكان العاشر من رمضان تحت إشراف أ.د /ثروت إسحق ومجموعة من
الباحثين في عام . 1998

 – 8المشاركة ببحث نشر دولي في مؤتمر الصحة والسالمة في البحرين  27أبريل
 2005التابع لممجمس النوعي لمتدريب المينى في قطاع الصناعة.
 – 9دراسات في فكر جمال الدين

األفغاني  ،رفاعة الطيطاوي ،قاسم أمين ،منشورة

بموسوعة المنظمة الخاصة بالعموم والثقافة اإلسالمية بتونس .2001

 – 10بحث منشور بالمشاركة مع أكاديمية البحث العممي تحت إشراف أ.د شادية عمي
قناوى -مناقشة البطالة في مصر.

 -11بحث دولي منشور بمجمة الفكر الشرطي باإلمارات حول آليات تنفيذ الشرطة
المجتمعية في مصر . 2015
 -12بحث دولي منشور في المؤتمر الدولي بجامعة الكويت حول دور منظمات
المجتمع المدني في التنمية الصحية لممرأة .

 -13المشاركة ببحث في فعاليات أعمال الدورة التدريبية ألعمال المشروع اإلقميمي

حول تعزيز بناء القدرات والتدريب عمي إنشاء مراكز إلدارة الكوارث في البمدان
النامية اليونسيكو  19 -18 ،مارس . 2014

بجامعة الكويت حول

 -14المشاركة ببحث في فعاليات المؤتمر الحادى عشر
الصحة والمجتمع  ...قضايا معاصرة بعنوان " دور منظمات المجتمع المدني
في الثقافة الصحية لممرأة " خالل الفترة ما بين  25 – 23مارس . 2015
 -15المشاركة بالحضور في ورشة العمل بعنوان " ميارات التعامل مع األمراض ذات
المنشأ النفسي واالجتماعي " خالل الفترة ما بين
االجتماع والخدمة االجتماعية بجامعة الكويت .

 25-23مارس  2015قسم

 -16المشاركة بالحضور في ورشة العمل بعنوان " اضطرابات اليوية الجنسية في
المجتمع " خالل الفترة ما بين
االجتماعية بجامعة الكويت .

 25-23مارس  2015قسم االجتماع والخدمة
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 -17المشاركة بالحضور في ورشة العمل بعنوان " تغمب عمي الخوف المرضي ورىاب

التجمع لدى المراىقين " خالل الفترة ما بين  25-23مارس  2015قسم االجتماع
والخدمة االجتماعية بجامعة الكويت .

خاًشًا :طٔادات اخلربَ واهتلريٍ واملشآٌُ يف جماي خذًُ اجملتٌع واهبًئُ:
- 1حاصل عمى شيادات تكريم من جامعات عربية عدة ومراكز بحوث مختمفة،
جامعة السمطان قابوس ُعمان – جامعة البحرين – جامعة الممك سعود بالمممكة
العربية السعودية ،جامعة حائل بالمممكة العربية السعودية ،العديد من الييئات
والمديريات التعميمية والخدمية بالعديد من الدول العربية.
- 2حاصل عمى تكريم من مستشفي جمال ماضي أبو العزايم لمطب النفسي بالقاىرة
وو ازرات الصحة والثقافة ىيئة قصور الثقافة واإلعالم واإلدارات التعميمية بمصر
الجديدة وو ازرة التعميم العالي.
- 3حاصل عمى درع كمية اآلداب والعموم االجتماعية

– جامعة السمطان قابوس

مسقط  2000م.
- 4حاصل عمى تكريم مركز رعاية وتأىيل المعوقين بالخوص الخاضع لممديرية
العامة لمتنمية االجتماعية بمحافظة مسقط ُعمان يناير . 2003
- 5حاصل عمى شيادة تكريم قسم اإلعالم بجامعة السمطان قابوس من رئيس المجنة
التحضيرية لممؤتمر . 2002/2/24
- 6حاصل عمى شيادة تكريم قسم العموم االجتماعية بكمية اآلداب والعموم
االجتماعية لدفعة عام  1999مسقط ُ /عمان.
- 7حاصل عمى شيادة تقدير كمية اآلداب – جامعة الممك سعود عمى اإلنجازات
العممية واالستشارات األكاديمية عام . 2007
- 8حاصل عمى شيادة تقدير مركز آفاق اإلبداع اإلداري والجودة بالرياض 2007
- 9حاصل عمى شيادة تقدير من جامعة حائل كمية اآلداب والفنون عمى رعاية
المجنة العممية بقسم العموم االجتماعية . 2012
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 – 10حاصل عمى شيادة تقدير في خدمة المجتمع ألنشطة وفعاليات شير رمضان من
دائرة العالقات العامة واإلعالم جامعة السمطان قابوس مارس . 2003
 – 11حاصل عمى شيادة تقدير وتكريم من الييئة العامة ألنشطة الشباب والرياضة
والثقافة ُ /عمان – مسقط .2003
 – 12حاصل عمى شيادة خبرة معتمدة من كمية اآلداب والعموم االجتماعية جامعة
السمطان قابوس تشمل كل الخبرات البحثية لألكاديمية والمكتبية وعضوية المجان
والندوات والبحوث العممية التي قمنا بالتدريس بيا .2003/7/6
 – 13شيادة تقدير من المجنة الثقافية واإلعالمية بكمية اآلداب والعموم االجتماعية
بجامعة السمطان قابوس عن الموسم الثقافي لمكية واإلشراف عميو .2007

سادسًا :اخلربات واملٔاَ اإلداريُ واإلطرافًُ واهفًُِ:
أكاديميا لمتعميم المفتوح كمية اآلداب – جامعة عين شمس . 2011 – 2010
منسقا
 – 1عمل ً
ً
 -2وكيل كمية اآلداب – جامعة عين شمس من  2014/8/1حتى تاريخو .
 -3رئيس تحرير حولية كمية اآلداب – جامعة عين شمس من  2014وحتى تاريخو .
 – 4مشرف جماعة العموم االجتماعية الطالبية بكمية اآلداب جامعة السمطان قابوس
منذ  2000حتى .2003
 – 5رائد لجنة األسر والرحالت بجامعة عين شمس . 2005 – 2003
 – 6عضو لجنة األجيزة والمعامل بكمية اآلداب جامعة عين شمس . 2004 – 2003
 – 7عضو لجنة الدراسات العميا بكمية اآلداب جامعة عين شمس . 2004
 – 8عضو لجنة شئون التعميم والطالب بجامعة عين شمس . 2003
 – 9عضو مشارك في إعداد وتنفيذ أكثر من  20فعالية عممية وادارية وبحثية ما بين
ورش عمـ ـ ــل – مؤتم ـ ـ ـرات عمميـ ـ ــة  ،دورات تدريبيـ ـ ــة  ،نـ ـ ــدوات ثق ــافيـ ـ ــة بجـ ـ ــامعـ ـ ــات
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(عين شمس  ،جامعة البحرين ،جامعة الممك سعود ،جامعة حائل ،جامعة السمطان
قابوس ،مسقط) منذ عام  2000حتى . 2012
 – 10المشرف عمى المجنة الثقافية بكمية اآلداب جامعة عين شمس  1998تحت إشراف
عمادة الكمية ورعاية الشباب جامعة عين شمس.
 – 11رئيس سيمنــار قسم االجتماع أعوام  2010 ،2009 ،2004 ،99 ،98 ،97كمية
اآلداب – جامعة عين شمس.
 – 12عضو أساسي في اإلشراف والمناقشات العممية لرسائل الماجستير والدكتوراه منذ
عام  97حتى اآلن .
 – 13عضو مشارك في مركز دراسات وبحوث الشرق األوسط جامعة عين شمس عام
 1997وحتى تاريخو.
 – 14عضو مجمس قسم االجتماع – ومجمس كمية اآلداب جامعة عين شمس حتى اآلن.
 – 15ا إلشراف الثقافي عمى سيمنار قسم االجتماع والعموم االجتماعية بمسقط – ُعمان
في الفترة من . 2003 – 99

 – 16عضو لجنة البحوث واالستشارات االجتماعية بجامعة الممك سعود – كمية اآلداب
– جامعة الممك سعود من . 2008 – 2006
 – 17منسق الجودة لمقسم في لجنة الجودة بالكمية  2010آداب عين شمس.
 – 18عضو تحكيم رسائل الماجستير والدكتوراه والتقييم بقسم االجتماع كمية اآلداب
والفنون بجامعة حائل وجامعة عين شمس.
 -19عضو لجان تحكيم لحولية كمية اآلداب – جامعة الكويت منذ عام  2000حتي
اآلن .
 -20عضو لجنة تحكيم بحوث عالم الفكر – دولة الكويت منذ عام  2009حتي تاريخو
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 – 21المشاركة في العديد من البرامج التميفزيونية صباح دريم وصباح الخير يا مصر
وبرنامج اتجاىات ىذا غير الفضائيات األخرى في موضوعات البيئة والمجتمع
والمشكالت االجتماعية والسياسية والثقافية وقضايا اإلعالم في مصر.

سابعًا :املؤهفات واهلتب اهعوًٌُ واهبخىخ اهعوًٌُ املِظىرَ:
أوالً :اهلتب املِظىرَ وحتت اهِظر:
 - 1مصطفى مرتضى ،مناىج البحث االجتماعي ،دراسة في األساليب والطرق،
دار الياني لمطباعة والنشر .1995
 – 2مصطفى مرتضى ،تصميم البحوث االجتماعية (دراسات تطبيقية (محمية
وعربية) مطبوعات عين شمس وحدة التعميم المفتوح 1998م.
 – 3مصطفى مرتضى ،العالم العربي عمى مشارف القرن الحادي والعشرين ،دراسة
في محددات الواقع وآفاق المستقبل ،دار الياني لمطباعة والنشر . 1999
 – 4مصطفى مرتضى ،المثقف والسمطة دراسة تحميمية لوضع المثقف المصري في
الفترة من  1990 – 52دار قباء لمطباعة والنشر والتوزيع ،القاىرة 1998م.
 – 5مصطفى مرتضى ،أزمة الثقافة العربية المعاصرة ،وحدة التعميم المفتوح جامعة
عين شمس .2000
 – 6مصطفى مرتضى ،قضايا فكرية معاصرة ،دار الياني لمطباعة والنشر،
القاىرة. 2004 ،
 – 7مصطفى مرتضى ،مختارات من تاريخ الفكر االجتماعي ،دراسة اجتماعية
منشورة ،دار الياني لمطباعة والنشر . 1997
 – 8مصطفى مرتضى ،السياسة والمجتمع ،مكتبة كميوبات ار . 2012
 – 9مصطفى مرتضى ،الثقافة والشخصية ،دراسات في الواقع المصري ،وحدة
التعميم المفتوح – كمية اآلداب – جامعة عين شمس – تحت النشر.
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 – 10مصطفى مرتضى ،األنثروبولوجيا االجتماعية والثقافية ،دراسة في عمم
اإلنسان ،تحت الطبع والنشر.

ثاًًُا :اهبخىخ واهذراسات املِظىرَ يف اهذوريات اهعوًٌُ احمللٌُ:
 – 1مصطفى مرتضى ( )2005الواقع السياسي العربي ،دراسة منشورة في حولية
كمية اآلداب – جامعة عين شمس  2005مجمة محكمة.
 – 2مصطفى مرتضى (  )2002تحوالت الطبقة الوسطى في مصر

– دراسة

ميدانية وتحميمية ،حولية كمية اآلداب – جامعة عين شمس .2002
 – 3مصطفى مرتضى (  )2003ثورة االتصال  ...الواقع والطموح – دراسة في
السياسة اإلعالمية في الخميج العربي – مؤتمر قسم اإلعالم ،جامعة السمطان
قابوس – مسقط ،سمطنة ُعمان . 2003
 – 4مصطفى مرتضى (  )2003آثر الفضائيات عمى اليوية الثقافية العربية،
نموذجا ،مركز بحوث الشرق األوسط . 2003
مصر
ً
 – 5مصطفى مرتضى ( )2006االتجاىات التأويمية في عمم االجتماع حولية كمية
اآلداب – جامعة عين شمس.
 – 6مصطفى مرتضى (  )2001السوق اإلسالمية المشتركة والتحوالت العالمية
المعاصرة ،مركز بحوث الشرق األوسط 2000م.
 – 7مصطفى مرتضى ( )2001العولمة والتحديات المفروضة عمى العالم العربي،
دراسة ميدانية في رؤى األكاديميين العرب حولية كمية اآلداب – جامعة عين
شمس.
 – 8مصطفى مرتضى وآخرون (  )1995الخصائص االجتماعية والثقافية لسكان
مدينة العاشر من رمضان ،دراسة ميدانية تابعة ألكاديمية البحث العممي
.1995
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 – 9مصطفى مرتضى وآخرون ( 2005م) أبعاد ظاىرة البطالة في مصر ،دراسة
ميدانية مشتركة بين مركز البحوث جامعة عين شمس وأكاديمية البحث
العممي 2005م.
 – 10مصطفى مرتضى (  )2006العنف لدى الشباب الجامعي ،دراسة ميدانية،
مركز بحوث الشرق األوسط ،القاىرة.2006 ،
 – 11مصطفى مرتضى (  )2010االنعكاسات االجتماعية الستخدام تكنولوجيا
المعمومات (دراسة ميدانية لتأثير اإلنترنت عمى األسرة المصرية) مركز بحوث
الشرق األوسط ،العدد السابع والعشرون سبتمبر .)2010
 – 12مصطفى مرتضى (  )2010تأثير العولمة في بنية الطبقة الوسطى
وتحوالتيا ،تحميل سوسيولوجي – حولية كمية اآلداب – جامعة عين شمس
. 2010
 – 13مصطفى مرتضى ( )2001العولمة وثقافة االستيالك لدى الشباب الجامعي
– دراسة اجتماعية ميدانية

– حولية كمية اآلداب – جامعة عين شمس

.2011
 – 14مصطفى مرتضى (  )2011الفضائيات وثقافة الشباب المصري دراسة
ميدانية عمى عينة من الشباب الجامعي ،العدد الثاني من المجمة االجتماعية
القومية ،المركز القومي لمبحوث االجتماعية والجنائية عدد مايو . 2011
 – 15مصطفى مرتضى ( 2011م) استخدام تكنولوجيا المعمومات في البحث
األكاديمي في مصر ،دراسة استطالعية ،مجمة شئون اجتماعية ،اإلمارات
العربية المتحدة ،العدد .104

ثاًِاً :اإلطراف األكادميٌ عوِ اهرسائى اهعوًٌُ خالي اهفرتَ ًّ  2004حتِ :2012
َ
1

اسٍ اجلاًعُ

عِىاْ اهرساهُ

آداب عني مشص

اهعىملُ واهطالق اهىدذاٌُ يف اجملتٌع اهشعىدٍ

اهتاريخ
2005
إطراف فردٍ

11

ًادشتري
2

تأثري اهعىملُ عوِ تًٌُِ اجملتٌع اهشعىدٍ ،دراسُ قشٍ االدتٌاع
ادتٌاعًُ حتوًوًُ هبعض خطط اهتًٌُِ خالي

3

آداب عني مشص

2004
إطراف ًظرتن

اهفرتَ ًّ  – 2004 – 1990إطراف ًظرتن

دكتىراه

سًاسات اهتظغًى واهعٌى يف هًبًا ودورٓا يف ًىادُٔ قشٍ االدتٌاع

2008

ًظلوُ اهبطاهُ (إطراف ًِفرد)

داًعُ عني مشص

األبعاد االدتٌاعًُ واهجكافًُ هظآرَ اهتخرش

دكتىراَ

اجلِشٌ – دراسُ ًًذاًُُ يف بعض أحًاء ًذيُِ

قشٍ االدتٌاع

اهكآرَ (إطراف ًظرتن)

آداب عني مشص

إطراف فردٍ
دكتىراه

4

2008
إطراف ًظرتن

بًاْ باهطالب املشذوني هذردُ املادشتري قشٍ االدتٌاع
حتت إطراف  :أ.دً /ضطفِ ًرتضِ عوٌ
َ

االسٍ

عِىاْ اهبخح

اسٍ املظرف

تاريخ اهتشذًى

1

زاىيا سطني زمضاٌ

اتفاقًُ اجلات واملظلالت

أ.د /إدالي إمساعًى حوٌٌ

2004/12/13

االدتٌاعًُ واالقتضاديُ

أ.دً /ضطفِ ًرتضِ

2

على الػافعي حمند

ألصخاب األعٌاي واهعٌاي –

ًادشتري

دراسُ ًًذاًُُ يف قطاع
املالبص اجلآزَ
اهتخىالت اهبِائًُ وتأثريٓا

دً.ضطفِ ًرتضِ

عوِ بِاء اهكىَ يف اجملتٌع

د .حِاْ سامل

املضرٍ – دراسُ حتوًوًُ يف
اهفرتَ ًّ 2006 – 1990
12

ًادشتري

2007/6/18

بًاْ باهطالب املشذوني هذردُ اهذكتىراه قشٍ االدتٌاع
حتت إطراف  :أ.دً /ضطفِ ًرتضِ عوٌ
االضه

و

اضه املػسف

عيواٌ البشح

(األبعاد االدتٌاعًُ

أ./د إدالل إمساعيل سلني

1

ميى حمنود عبد اهلل سطً

واهجكافًُ هوتخرش اجلِشٌ

أ./د مضطفى مستضى

2

حمند فتشي فسز الصليتين ضياضات التػغيل والعنل يف

تازيذ التطذيل
2008/12/15

باملرأَ :دراسُ ًًذاًُُ يف
بعض أحًاء ًذيُِ اهكآرَ)
(لييب)

ليبيا ودوزٍا يف موادَة مػهلة

أ./د مضطفى مستضى حمنود

2009/4/13

أ.د ،شييب شٍسي حمند

البطالة
3

4

خالد عبداللطيف مفتاح

االغرتاب الوظيفي داخل
– دزاضة

أ./د مضطفى مستضى حمنود

السدال

املؤضطات الليبية

(لييب)

ميداىية لبعض املؤضطات مبديية أ.ظامعة الطابع مً أبسيل

2009/6/15

أ./د عنساٌ ضامل أسيوش

الصاوية بليبيا

بليبيا

زٍاو فسز إبساٍيه

أثس املػهالت األضسية على

أ./د مضطفى مستضى حمنود

وافدة

أضاليب التيػئة االدتناعية

2009/7/13

 /د حمذوب عطية الفاىدي

لألطفال – دزاضة ميداىية على
عيية مً األسداخ
5

6

بيدز بً محد عبد اهلل

الجكافة الطياضية للػباب الطعودي– أ./د ضعيد أمني ىاصف

عيطي

دزاضة ميداىية على عيية مً دامعة

(ضعودي)

امللو ضعود

عبد احلهيه سطً زسومة

تأثري العوملة يف الجكافة

(لييب)

الػعبية للنذتع اللييب – دزاضة  /د حمنود ضامل على ددوز
ميداىية مكازىة آلليات الجبات
13

2010/2

أ./د مضطفى مستضى حمنود

أ./د مضطفى مستضى حمنود

2010/3

والتغري يف السيف واحلضس

7

سطني أبو الكاضه حمند أبو املػازنة الطياضية للنسأة

أ./د مضطفى مستضى حمنود

خيذس

الليبية – دزاضة على عيية مً  /د سطني ضامل مسدني

(وافد)

طالب دامعة الفاتح

8

ماددة مضطفة مضطفى

العوامل الجكافية واالدتناعية

أ./د ثسوت إضشل عبد امللو

املستبطة بإدماٌ املددزات لدى

أ./د مضطفى مستضى حمنود

9

خالد عبد العصيص عبد

اآلليات االدتناعية لتعصيص األمً

اهلل

الفهسي لدى ىصالء املؤضطات

2010/3/13

2010/5/10

عيية مً الػباب يف
بيئات خمتلفة

اإلصالسية يف اجملتنع الطعودي

أ./د مضطفى مستضى حمنود

2010/6/15

 /د على سطً فسغلي
–

دزاضة ميداىية

 10مضطفى حمند الػازف

أثس الربامر التينوية على ىوعية أ./د مضطفى مستضى حمنود

البشباح

احلياة الطسية يف اجملتنع اللييب  /د عبد الهسيه حمند املسغين

وافد

– دزاضة ضوضيولودية للنؤثسات – مدزع بهلية اآلداب دامعة
االدتناعية ليوعية احلياة

2010/7/12

اجلبل الغسبي

مديية شلينت منوذ.دًا
 11دماة إبساٍيه عياد صواٌ

تهيولوديا املعلومات والكيه
االضتَالنية

– دزاضة

ضوضيولودية على عيية مً

أ./د مضطفى مستضى حمنود

2011 /3/14

/ .ز حمنود ضامل ددوي
أ./د ظامعة الطابع مً أبسيل

األضس الليبية
 12ضاملة مطعود موضى
وافدة

العوامل األضسية والتعلينية

أ./د مضطفى مستضى حمنود

وعالقتَا بالتأخس الدزاضي –  /د عوض عبد السمحً األخيول
دزاضة ميداىية على عيية مً
تالمير مسسلة التعليه األضاضي
14

ظامعة نازيوىظ

2011 /4/11

يف مديية ضست
 13بطنة علي عبد اهلل
احلياني
(ضعودية)

األبعاد االدتناعية جليوح

أ./د مضطفى مستضى حمنود

األسداخ يف اجملتنع الطعودي
وطسم معاجلتَا

2011 /5/9

 /د على سطً فسغلي

– دزاضة

ميداىية مطبكة على عيية مً
مؤضطات ديوح األسداخ مبديية
السياض
 14زبيعة الضادم أمحد

املتغريات االدتناعية

– أ./د مضطفى مستضى حمنود

األطساش

الجكافية وعالقتَا بالكيه

(ليبية)

االضتَالنية يف اجملتنع اللييب –

2011 /5/9

أ.د ،املدتاز حمند إبساٍيه

دزاضة ميداىية على غسائح
ادتناعية متبايية يف مديية
طسابلظ
 15سياٌ مطاعد ضعد
الػسجيي

املػازنة الطياضية للنسأة

أ./د مضطفى مستضى حمنود

الطعودية – دزاضة ميداىية على  /د على سطً فسغلي
عيية مً طالب دامعة امللو عبد
العصيص

تاسعاً :اخلربات اهعوًٌُ واألكادميًُ:
أوالً :اهتذريص جباًعُ عني مشص ًّ : َ1997 – َ 1986
 – 1مناىج البحث االجتماعي الكالسيكية.
 – 2مناىج البحث المتقدم.
 – 3تصميم وتنفيذ البحوث االجتماعية.
منيجيا ونظرًيا.
 – 4تقديم المشروعات االجتماعية
ً
 – 5السياسة والتخطيط االجتماعي.
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2011 /7/17

 – 6عمم اجتماع التنمية.
 – 7الدراسات السكانية.
 – 8المشكالت االجتماعية.
 – 9عمم اجتماع لتنظيم.
 – 10النظرية االجتماعية.
 – 11عمم االجتماع االقتصادي.

ثاًًُا :اهتذريص جباًعُ اهشوطاْ قابىض:
 – 1مناىج البحث االجتماعي.
 – 2عمم االجتماع االقتصادي.
 – 3عمم اجتماع التنمية.
منيجيا ونظرًيا.
 – 4تصميم وتنفيذ المشروعات االجتماعية
ً
 – 5اإلشراف الميداني والتدريب عمى البحوث.
 – 6قضايا اجتماعية معاصرة.
 – 7المجتمع العماني المعاصر.

ثاهجًا :اهتذريص جباًعُ اهبخريّ:
 – 1مناىج البحث االجتماعي.
 – 2تصميم البحوث.
 – 3حقوق اإلنسان.
 – 4عمم االجتماع البيئي.
 – 5مبادئ عمم االجتماع.
 – 6عمم االجتماع التنظيمي.
 – 7عمم االجتماع السياسي.
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 – 8عمم االجتماع االقتصادي.

رابعًا :اهتذريص جباًعُ املوم سعىد (اهشعىديُ)
 – 1مناىج البحث (دراسات عميا).

 – 2تصميم وتنفيذ البحوث (دراسات عميا).
 – 3مشكالت اجتماعية معاصرة.

 – 4عمم اجتماع التنمية والتخطيط.

 – 5عمم اجتماع معرفي (برنامج الدكتوراه).
 – 6األنثروبولوجيا الثقافية.
 – 7مدخل عمم االجتماع.

خاًشًا :اهتذريص يف داًعُ حائى (اهشعىديُ)
 – 1مناىج البحث االجتماعي.
 – 2النظريات االجتماعية.

 – 3نصوص بالمغة اإلنجميزية.
 – 4عل االجتماع القانوني.
 – 5المشكالت االجتماعية.
 – 6التنمية االجتماعية.
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