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 سيـــــرة ذاتيــــــة
 أوالً : البيانات الشخصية :

 
  

   
 
 
 
 
 
 
 

 : العلمية المؤهالت: ثانيا
تاريخ الحصول  الدرجة

 عليها
 الدولة الجهة الكلية  التخصص العام

جامعة  االداب عهم االجتماع 7711 الدكتوراه

 انقاهرة

 مصر

جامعة  االداب عهم االجتماع 7711 الماجستير

 انقاهرة

 مصر

جامعة  االداب عهم االجتماع 7791 البكالوريوس

 انقاهرة

 مصر

 ثالثا: التدرج االكاديمي 

 اخصائي اجتماعي الوظيفة
 

 – 1662/  11/  22من 

16  /2  /1666 
 وزارة الشئون االجتماعية

باحث بمركز  معيد
 البحوث

 31 – 1666/  2/  22من 

 /12  /1694 

 الجامعت االمريكيت بالقاهرة

/  16 -  1694/ 6/  25من  بكليت االداب مدرس مساعد

1  /1691 

 

قسم االجتماع –جامعت المنيا   

 13 -  1691/ 1/  19من   بكليت االداب مدرس

 /4 /1615 

قسم االجتماع –جامعت المنيا   

 كمال عبد الحميد محمد الزيات  االسم : 
 متزوج االجتماعية : الحالة 
 1636/  3/  22 الميالد : تاريخ 
 محافظت الغربيت –المحلت الكبري  الميالد: مكان 

 مصري :  الجنسية
 االنجليزية اللغة التي يجيدها : 

 علم االجتماع التخصص العام : 
 علم اجتماع العمل التخصص الدقيق :  

   206750520رقم الهاتف :
  22274250000رقم الموبايل : 

  Hoimid2012@yahoo.com البريد االليكتروني

الصورة 

 ةالشخصية
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 رابعا: الدورات و الورش التدريبية التي تم الحصول عليها:
 السنة الجهة  او الورشة طبيعة الدورة اسم الدورة أو الورشة 

الذات والمجتمع واهميتها في 
التفاعل البحثي العلمي 

 لمجتمع المثقفين 

 4102 اداب بني سويف قسم االجتماع

 المناصب اإلدارية: خامسا:

الدرجة  الوظيفة
 األكاديمية

 الدولة الجهة نهاية الخدمة بداية الخدمة

اخصائي 
 اجتماعي

/  77/  11 ليسانس اداب

7791 
77  /1  /

7799 

 

وزارة الشئون 
 االجتماعية

 مصر

/  1/  12 ليسانس اداب باحث اجتماعي

7799 
17  /72  /

7711 
الجامعة 
 االمريكية 

 بالقاهرة

/ 6/  25 ماجستير مدرس مساعد

1694   
16  /1  /

1691 
 مصر جامعة المنيا

/ 1/  19 دكتوراه مدرس

1691   
13  /4 /

1615 
 مصر جامعة المنيا

/  4/  14من  دكتوراه استاذ مساعد

1615 
 فرع بني سويف جامعة القاهرة 0543

 1626رقم  دكتوراه رئيس القسم

 1661لسنت 
1 /1 /

1666. 
 فرع بني سويف القاهرةجامعة 

/  3/ 23من  دكتوراه استاذ متفرغ

1666 
جامعة بني  الي اليوم

 سويف
 مصر

 سادسا: اإلنتاج العلمي

 الرسائل العلمية   . أ
الجامعة  عنوان الرسالة 

 المانحة 

تاريخ  الكلية / القسم 

 اإلجازة 

 التقدير الدرجة 

 ممتاز الماجستير 0543 قسم االجتماع-اداب جامعة القاهرة تقسيم العمل
 مرتبة الشرف الدكتوراه  0541 قسم االجتماع-اداب جامعة القاهرة ينعلم االجتماع المه
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 ب ( الكتاب : 
تاريخ  مكان اننشر  اسم انناشر انمؤنف/ انمؤنفيه  عنوان انكتاب

 اننشر

 انصفحات

د. طلعت لطفي و.د كمال  النظرية المعاصرة في علم االجتماع 
 الزيات

 411 4111 القاهرة دار غريب

 041 4102 بني سويف دار الحكمة كمال الزياتد. تقسيم العمل االجتماعي  
علم اجتماع العمل ودراست 

 المهن
 430 4102 بني سويف دار الحكمة كمال الزياتد.

واحمد  كمال الزياتد. علم االجتماع السياسي
 محمد عبد الغني

 423 4102 بني سويف دار االصول

دليل معرفي لطالب الدراساث 

 العليا
 032 4102 بني سويف دار الحكمة كمال الزياتد.

 ( أجزاء من كتب:ب
 رقم اإليداع  الصفحات تاريخ النشر مكان النشر  اسم الناشر المؤلف/ المؤلفين عنوان الكتاب والمحرر عنوان البحث) الفصل ( 

النظرية االجتماعية  النظرية االجتماعية
 المعاصرة

  443 0555 القاهرة دار غريب د.طلعت لطفي

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

اسهامات ابن خلدون في 
 التراث االنساني 

المؤتمر العلمي لخدمة  كمال الزياتد.
 البيئةالمجتمع وتنمية 

 4115 اداب بني سويف اداب بني سويف

العمل التطوعي والتنمية الثقافية 
 في تنظيمات المجتمع المدني

العلوم االنسانية ةتفعيل  كمال الزياتد.
 مؤسسات العمل التطوعي 

 4103 اداب بني سويف اداب بني سويف

 سابعا: الخبرات األكاديمية

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

دور الصفوة في تشكيل الوعي 
 السياسي واالجتماعي

 اشراف - 4104 اداب بني سويف  ماجستير

تنظيمات المجتمع المدني 
 ومظاهر الفساد

 اشراف - 4102 اداب بني سويف  ماجستير

راس المال االجتماعي 
 والفساد االداري 

 اشراف - 4102 اداب بني سويف  ماجستير

 اشراف - 4101 اداب بني سويف  ماجستير ثقافة االنجاز بين الفقراء
 اشراف - 4101 اداب بني سويف  ماجستيرالضبط االجتماعي وظاهرة 



 
4 

 العنف عند االطفال 
التكنولوجيا الحديثة واالغتراب 

 الثقافي
 اشراف - 4101 اداب بني سويف  ماجستير

التضامن االجتماعي ومشكلة 
 االنتحار

 اشراف - 4101 اداب بني سويف  ماجستير

التكنولوجيا وتزييف الوعي 
 الديني للشباب

 اشراف - 4101 اداب بني سويف  ماجستير

المتاحف االثنوجرافية والتنمية 
 المستدامة

 اشراف - 4102 اداب بني سويف  ماجستير

 اشراف - 4102 اداب بني سويف  دكتوراه ثقافة العنف والعشوائيات 
 في مجال عهم اجتماع انعمم مناقشة وتحكيم انرسائم انجامعية   ( ب

 المسئولية سنة اإلجازة الجهة الدرجة عنوان الرسالة
دور المؤسسات المهنية في 

 تنمية المجتمع
 اشراف 4112 جامعة اسيوط ماجستير 

نوعية حياة العمل وعالقاتها 
 بالوالء واالداء التنظيمي

 اشراف 4115 جامعة بني سويف دكتوراه

الشراكة المجتمعية 
ومشكالت العمل في 

 المجتمع اليمني

 اشراف 4100 جامعة بني سويف ماجستير 

االبعاد االجتماعية لسياسات 
 االجور والضرائب

 اشراف 4101 جامعة بني سويف ماجستير 

 ( المقررات الدراسية التي تم تدريسها: ج
 الدولة الجامعة الكلية المرحلة اللغة اسم المقرر

 مصر بني سويف اداب الليسانس العربية علم االجتماع السياسي
 مصر بني سويف اداب الليسانس العربية علم االجتماع العمل

 مصر بني سويف اداب االمتياز العربية علم اجتماع المقارن
 مصر بني سويف اداب دراسات عليا العربية االجتماع المعرفي علم

-دراسات عليا العربية المدارس االجتماعية
 ماجستير

 مصر بني سويف اداب

-دراسات عليا  العربية االنثربولوجيا
 دكتوراه

 مصر بني سويف اداب

 


