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 سيـــــرة ذاتيــــــة

 أوالً : البيانات الشخصية :
 

  
   
 
 
 
 
 
 
 
 

 : العلمية المؤهالت: ثانيا
تاريخ  الدرجة

الحصول 
 عليها

التخصص 
 العام

 الدولة الجهة الكلية 

فرع –اداب  علم االجتماع 5002 الدكتوراه
 بني سويف

جامعة 
 القاهرة

 مصر

فرع –اداب  علم االجتماع 8991 الماجستير
 بني سويف

جامعة 
 القاهرة

 مصر

فرع –اداب  علم االجتماع 8998 البكالوريوس
 بني سويف

جامعة 
 القاهرة

 مصر

 ثالثا: التدرج االكاديمي 
 الدولة  الفرع  الجامعة الكلية التاريخ الوظيفة 

 مصر بني سويف القاهرة االداب 8991 معيد

مدرس 
 مساعد

 مصر بني سويف القاهرة االداب 8991

 مصر بني سويف القاهرة االداب 5002 مدرس

 
 

 احمد محمد عبد الغني محمد االسم : 
 متزوج االجتماعية : الحالة 
 5/80/8939 الميالد : تاريخ 
 مدينة بني سويف الميالد: مكان 

 مصري :  الجنسية
 االنجيليزية اللغة التي يجيدها : 

 علم االجتماع التخصص العام : 
 علم االجتماع السياسي التخصص الدقيق :  

   0155515110رقم الهاتف :
  08089811132رقم الموبايل : 

  Hoimid2012@yahoo.com البريد االليكتروني

الصو

رة 

الشخ

 ةصية



 
2 

 رابعا: الدورات و الورش التدريبية التي تم الحصول عليها:
اسم الدورة أو  

 الورشة
 السنة الجهة طبيعة الدورة 

دورة اعداد المعلم 
 الجامعي

للترقية -تربوية
 مدرس

 5002 جامعة القاهرة

للترقية -تربوية دورة الحاسب
 مدرس

 5002 جامعة القاهرة

دورة رفع كفاءة 
 المدرسين المساعدين

رفع كفاءة المدرسين 
 المساعدين

 8991 جامعة القاهرة

دورة الحاسب 

Spss 
رفع كفاءة لتدريس 

 الحاسب بالقسم
 5002 جامعة القاهرة

رفع كفاءة لتدريس  دورة التويفل 
 الحاسب بالقسم

 5002 جامعة القاهرة

 خامسا: المناصب اإلدارية:
الدرجة  الوظيفة 

 األكاديمية
 الدولة الجهة  نهاية الخدمة  بداية الخدمة

/ 81/80 معيد معيد
8998 

82 /1 /
8991 

اداب بني 
 سويف

 مصر

مدرس 
 مساعد

مدرس 
 مساعد

اداب بني  82/1/5002 82/1/8991
 سويف

 مصر

/ 82/1 مدرس مدرس
5002 

اداب بني  الي االن
 سويف

 مصر

 سادسا: اإلنتاج العلمي
 الرسائل العلمية   . أ

الجامعة  عنوان الرسالة 
 المانحة 

تاريخ  الكلية / القسم 
 اإلجازة 

 التقدير الدرجة 

المشاركة السياسية في 
 تنظيمات المجتمع المدني 

جامعة 
 القاهرة

 ممتاز الماجستير 8991 بني سويف -االداب

دولة الرفاهية وتنظيمات 
 المجتمع المدني

 مرتبة الشرف االولي الدكتوراه 5002 بني سويف -االداب 

 ب ( الكتاب : 

تاريخ  مكان النشر  اسم الناشر المؤلف/ المؤلفين  عنوان الكتاب

 النشر

 الصفحات

 550 5082 بني سويف دار االصول  احمد محمد عبد الغني النظرية االجتماعية 
 550 5003 بني سويف دار االصول  احمد محمد عبد الغني مناهج البحث االجتماعي

الحاسب االلي بين الطرق 
 الكيفية والكمية

 550 5081 بني سويف دار االصول  احمد محمد عبد الغني
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د. كمال الزيات واحمد  علم االجتماع السياسي
 محمد عبد الغني

 550 5083 بني سويف دار االصول 

Social computing 22 5082 بني سويف دار االصول  احمد محمد عبد الغني 

 ب ( الدوريات:

 اسم الدورية المؤلف/ المؤلفين عنوان البحث
 بيانات النشر

 السنة  العدد/ المجلد 
ابعاد المشاركة السياسية 

مدينة للقطاعات الشعبية في 
 بني سويف

المجلة العربية  احمد محمد عبد الغني 
 لعلم االجتماع

 5083 تحت النشر

المحددات المؤسسية 
للمسئولية االجتماعية للشركة 

: بالتطبيق عن النخبة 
 التنفيذية المحلية

المجلة العربية  احمد محمد عبد الغني 
 لعلم االجتماع

 5083 تحت النشر

السلوكيات البيئية والتنمية 
 المستدامة في مصر 

الجمعية المصرية  احمد محمد عبد الغني
 لحماية البيئة

 5003 

 ( بحوث مؤتمرات )المشاركة بورقة عمل  (ج  
 السنة مكان انعقاده الجهة الراعية عنوان  المؤتمر المؤلف/ المؤلفين عنوان البحث

التحوالت 
السوسيوثقافية في 

 المصريالمجتمع 

احمد محمد عبد 
الغني وحسن 

 ابراهيم حسن

المؤتمر العلمي 
 الثاني لكلية االداب 

اداب بني 
 سويف

 5001 االداب

الصفوة االقتصادية 
ومؤسسات المجتمع 

 المدني

احمد محمد عبد 
 الغني

    المؤتمر الدولي

التوجهات الدينية 
وشروط التحديث لدي 

 المصريين

احمد محمد عبد 
 الغني

المسح ورشة 
العالمي للقيم في 

 5001مصر 

مركز ايمك مع 
الجامعة 
 االمريكية

 5001 فندق هيلتون

      

      

      

      

      

 سابعا: الخبرات األكاديمية 

 اإلشراف على الرسائل الجامعية:       ( أ 
 المسئولية سنة اإلجازة سنة التسجيل الجهة الدرجة عنوان الرسالة

      
      
      

      



 
4 

 
 ( المقررات الدراسية التي تم تدريسها: ج

 الدولة الجامعة الكلية المرحلة اللغة اسم المقرر
      
      

      
      
      
      

 ( األعمال االستشارية العلمية: د
 السنة الجهة المهام

 7022-7002 ليبيا العمل بالجماهيرية الليبية
   
   

   
   

 ( األعمال االستشارية الفنية: هـ
 السنة الجهة المهام

   
   
   

   
   

 ( تحكيم األعمال العلمية:و 
 السنة الدولة الجهة عنوان الدراسة

    
    
    

    

 ( الدورات او الورش التدريبية التي تم تدريسها:ح
 السنة الجهة اسم المحور اسم الدورة
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 ط( الندوات والملتقيات : )مشاركة بدون ورقة عمل(
 السنة المدينة الجهة اسم اللجنة العلمية

    
    
    

    
    
    
    

 ثامنا: الخبرات العملية
 ج( عضوية النقابات والجمعيات المهنية: 

 سنة االشتراك الجهة اسم النقابة
   
   
   

   

 تاسعا: أنشطة عامة
 ندوات عامة:        ( أ 

 تاريخ الندوة مكان الندوة ندوةعنوان ال
   
   
   
   
   
   

 


