كليـــة اآلداب
وحدة ضمان الجودة والتأهيل االعتماد

سيـــــرة ذاتيــــــة

أوالا  :البيانات الشخصية :


االسم :

محمد حمزة أمين عبد هللا
متزوج
0891/01/72
ببا – قرية طرشوب
مصري

الحالة االجتماعية :
تاريخ الميالد :
مكان الميالد:
الجنسية :
اللغة التي يجيدها :
التخصص العام :
التخصص الدقيق :
رقم الهاتف :
رقم الموبايل  :
البريد االليكتروني 

العربية  -االنجليزية
علم االجتماع
علم اجتماع العمل – علم اجتماع التنظيم
0140004280
08000302104
Mohammed_hamza_amin@yaho.com

ثانيا :المؤهالت العلمية:
تاريخ الحصول عليها

الدرجة

الكلية

التخصص العام

الدولة

الجهة

الدكتوراه

9002

علم االجتماع

اآلداب

جامعة بني سويف

مصر

الماجستير

9002

علم االجتماع

اآلداب

جامعة بني سويف

مصر

الليسانس

9002

علم االجتماع

اآلداب

جامعة القاىرة – فرع مصر

ثالثا :التدرج االكاديمي
الوظيفة
معيد

9002 - 9009

مدرس مساعد

9002-9002

مدرس

 9002حتى تاريخو

1

بني سويف

كليـــة اآلداب
وحدة ضمان الجودة والتأهيل االعتماد

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

طبيعة الدورة

الجهة

رفع الكفاءة العلمية للمعيدين

تنمية مهارات

مركز البحوث والدراسات

والمدرسين في علم االجتماع

السنة

االجتماعية بكلية آداب القاىرة

9002

واالنثروبولوجيا
دورة إتقان

تنمية مهارات

اللغة اإلنجليزية

مركز الخدمة العامة والتنمية 9002
االجتماعية بجامعة عين شمس

(التويفل )
دورة االتصال الفعال

تنمية مهارات

جامعة بني سويف

9002

دورة العرض الفعال

تنمية مهارات

جامعة بني سويف

9002

التدريس لألعداد الكبيرة

تنمية مهارات

جامعة بني سويف

9002

استخدام التكنولوجيا الحديثة في

تنمية مهارات

جامعة بني سويف

9002

الرخصة لدولية في قيادة الحاسب

تدريب

والصغيرة

التدريب

اآللي

إعداد المعلم الجامعي
إعداد القادة

9002

جامعة بني سويف

تنمية مهارات

معهد إعداد القادة  -بورسعيد

تدريب

9002
9002

خامسا :المناصب اإلدارية:
الوظيفة
رئيس قسم االجتماع

الدرجة األكاديمية

نهاية الخدمة

بداية الخدمة

9022

9020

الجهة
كلية اآلداب اجدابيا ليبيا
– جامعة بنغازي

2

الدولة

كليـــة اآلداب
وحدة ضمان الجودة والتأهيل االعتماد

سادسا :اإلنتاج العلمي
أ.الرسائل العلمية
عنوان الرسالة

الضغوط االجتماعية

والمشكالت المعاصرة للشباب
نوعية حياة العمل وعالقتها
بالوالء واألداء التنظيمي

الجامعة
المانحة

تاريخ
اإلجازة

الكلية  /القسم

التقدير

الدرجة

بني سويف

كلية اآلداب – قسم

9002

ماجستير

ممتاز

بني سويف

كلية اآلداب – قسم

9002

دكتوراه

مرتبة الشرف األولى مع

االجتماع
االجتماع

التوصية بالطبع والتداول

ب ) الكتاب :
عنوان الكتاب

علم اجتماع العمل ودراسة التنظيمات
المهنية  :األسس التطبيقية

المؤلف /المؤلفين

اسم الناشر

د محمد حمزة أمين

علم االجتماع القانوني  :األسس النظرية د  .الهام فرج  .+محمد حمزة
والتطبيقية

محاضرات في التخطيط االجتماعي

د محمد حمزة أمين

مكان النشر

تاريخ النشر الصفحات

دار الحكمة

بني سويف

9022

222

دار الحكمة

بني سويف

9022

290

دار الحكمة

بني سويف

9022

292

والتنمية
علم االجتماع االقتصادي  :المفهومات

د محمد حمزة أمين

بني سويف

دار الحكمة

9022

222

والقضايا .
علم االجتماع الجنائي  :األسس النظرية

د محمد حمزة أمين

دار الحكمة

بني سويف

9022

220

محاضرات في اإلحصاء االجتماعي

د محمد حمزة أمين

دار الحكمة

بني سويف

9022

229

ب ) الدوريات:
عنوان البحث

المؤلف /المؤلفين

بيانات النشر

اسم الدورية

الرضا الوظيفي لدى ىيئة التمريض محمد حمزة أمين

المجلة

سلوك المواطنة التنظيمية

محمد حمزة أمين

المجلة

العدالة التنظيمية والرغبة في ترك

محمد حمزة أمين

االجتماع

العدد /المجلد

العربية

لعلم

العربية

لعلم

االجتماع
جاري النشر
3

السنة

كليـــة اآلداب
وحدة ضمان الجودة والتأهيل االعتماد

العمل

ج) أجزاء من كتب:
المؤلف /المؤلفين

اسم الناشر

مكان النشر

تاريخ النشر

عنوان البحث( الفصل ) عنوان الكتاب والمحرر
المفاىيم األساسية في

مقدمة في الديموجرافيا

د  .جالل مدبولي +

دار الكتاب

بني سويف

9002

الديموجرافيا االجتماعية

االجتماعية

د  .محمد حمزة

الجامعي

المفاىيم األساسية في

دراسات في التخطيط

د  .جالل مدبولي +

دار الكتاب

التخطيط االجتماعي

االجتماعي والتنيمة

د  .محمد حمزة

الجامعي

بني سويف

الصفحات

رقم اإليداع

9002

والتنمية
المفاىيم األساسية في

المدخل السوسيولوجي

د  .جالل مدبولي +

دار الكتاب

علم اجتماع االتصال

لدراسة االتصال

د  .محمد حمزة

الجامعي

المفاىيم األساسية في

االسرة والمجتمع

د  .جالل مدبولي +

مؤسسة

علم االجتماع العائلي

د  .محمد حمزة

عماد وعمرو

بني سويف
بني سويف

9002
9002

د) بحوث مؤتمرات (المشاركة بورقة عمل )
عنوان البحث
إعادة تصميم العمل وكفاءة
التنظيمات

المؤلف /المؤلفين
محمد حمزة أمين

عنوان المؤتمر

الجهة الراعية

مكان انعقاده

السنة

مراجعات نقدية في العلوم

جامعة بني سويف

كلية اآلداب

9002

اإلنسانية )

ىـ) أعمال مترجمة:
عنوان العمل المترجم

المترجم  /المترجمون

عنوان العمل باللغة األصلية
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مؤلف العمل األصلي

اسم الناشر

مكان النشر

تاريخ النشر

كليـــة اآلداب
وحدة ضمان الجودة والتأهيل االعتماد

سابعا :الخبرات األكاديمية
أ) اإلشراف على الرسائل الجامعية:
عنوان الرسالة

الدرجة

الجهة

سنة التسجيل

الضبط االجتماعي وسلوك

ماجستير

كلية اآلداب بني سويف

9022

نوعية الحياة والسلوك

ماجستير

كلية اآلداب بني سويف

9022

الوعي السكاني وتنظيم

ماجستير

كلية اآلداب بني سويف

9022

العنف لدى الطفل
االنجابي

سنة اإلجازة

المسئولية

األسرة
التكيف االجتماعي والهجرة

كلية اآلداب بني سويف

ماجستير

9022

القسرية
ثقافة االنجاز لدى الفقراء

كلية اآلداب بني سويف

ماجستير

9022

ب) مناقشة وتحكيم الرسائل الجامعية
الدرجة

عنوان الرسالة

سنة اإلجازة

الجهة

المسئولية

ج) المقررات الدراسية التي تم تدريسها:
اللغة

المرحلة

الكلية

الجامعة

الدولة

اسم المقرر

االنجليزية

البكالوريوس

الصيدلة

بني سويف

مصر

علم االجتماع االقتصادي

العربية

الليسانس

اآلداب

بني سويف

مصر

علم اجتماع العمل

العربية

الليسانس

اآلداب

بني سويف

مصر

التخطيط االجتماعي

العربية

الليسانس

اآلداب

بني سويف

مصر

مدخل علم االجتماع
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كليـــة اآلداب
وحدة ضمان الجودة والتأهيل االعتماد

والتنمية
Eنصوص اجتماعية

العربية

الليسانس

اآلداب

بني سويف

مصر

علم اجتماع الجريمة

العربية

الليسانس

اآلداب

بني سويف

مصر

اإلحصاء االجتماعي

العربية

الليسانس

اآلداب

بني سويف

مصر

االنثروبولوجيا

العربية

الليسانس

اآلداب  -اجدابيا

بنغازي

ليبيا

اإلدارة االجتماعية

العربية

الليسانس

اآلداب  -اجدابيا

بنغازي

ليبيا

علم االجتماع الحضري

العربية

الليسانس

اآلداب  -اجدابيا

بنغازي

ليبيا

علم اجتماع االتصال

العربية

الليسانس

اآلداب  -اجدابيا

بنغازي

ليبيا

علم اجتماع البيئة

العربية

الليسانس

اآلداب  -اجدابيا

بنغازي

ليبيا

مناىج البحث االجتماعي

العربية

الليسانس

اآلداب  -اجدابيا

بنغازي

ليبيا

علم االجتماع التربوي

العربية

الليسانس

اآلداب  -اجدابيا

بنغازي

ليبيا

علم االجتماع الصناعي

العربية

الليسانس

اآلداب  -اجدابيا

بنغازي

ليبيا

علم االجتماع الثقافي

العربية

الليسانس

اآلداب  -اجدابيا

بنغازي

ليبيا

تاريخ الفكر االجتماعي

العربية

الليسانس

اآلداب  -اجدابيا

بنغازي

ليبيا

تصميم البحوث االجتماعية

العربية

الليسانس

اآلداب  -اجدابيا

بنغازي

ليبيا

النظريات االجتماعية

العربية

الليسانس

اآلداب  -اجدابيا

بنغازي

ليبيا

مناىج البحث االجتماعي

العربية

البكالوريوس

التربية

بني سويف

مصر

المعاصرة

د) األعمال االستشارية العلمية:
المهام

الجهة

السنة

ىـ) األعمال االستشارية الفنية:
المهام

الجهة
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السنة

كليـــة اآلداب
وحدة ضمان الجودة والتأهيل االعتماد

و) تحكيم األعمال العلمية:
عنوان الدراسة

الجهة

السنة

الدولة

ز) تحكيم برامج تعليمية
المهام

السنة

الجهة

ح) الدورات او الورش التدريبية التي تم تدريسها:
اسم الدورة

الجهة

اسم المحور

ط) الندوات والملتقيات ( :مشاركة بدون ورقة عمل)
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السنة

كليـــة اآلداب
وحدة ضمان الجودة والتأهيل االعتماد

الجهة

اسم اللجنة العلمية

السنة

المدينة

ثامنا :الخبرات العملية
عضوية اللجان العلمية:

أ)

اسم اللجنة العلمية

المهام

الجهة

الدولة

السنة

اللجنة العلمية الدائمة

النظر في جميع المهام

كلية اآلداب – جامعة

ليبيا

9020

العلمية

بنغازي

دراسة أحوال الطالب

كلية اآلداب – جامعة

لجنة الطالب المتعثرين

ب)

المتعثرين

بنغازي

9020

ليبيا

عضوية اللجان الفنية:
اسم اللجنة العلمية

المهام

الجهة

السنة

الدولة

ج) عضوية النقابات والجمعيات المهنية:
اسم النقابة

الجهة
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سنة االشتراك

كليـــة اآلداب
وحدة ضمان الجودة والتأهيل االعتماد

د) عضوية الجمعيات العلمية :
اسم الجمعية

سنة االشتراك

الجهة

تاسعا :أنشطة عامة
أ) ندوات عامة:
عنوان الندوة

تاريخ الندوة

مكان الندوة

ب) نشرات:
عنوان النشرة

بيانات النشر

اسم الناشر

ج) مقاالت أدبية:
عنوان المقال

اسم الناشر

الحالة
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عنوان الموقع

كليـــة اآلداب
وحدة ضمان الجودة والتأهيل االعتماد

د) أوراق طائرة( :مقدمة الكتاب  /تقديم عمل  /كلمة تحرير ).........
الدورية

عنوان المقال

الحالة

عاشرا :الجوائز واألوسمة:
اسم الجائزة

الجهة

السنة

المعيد المثالي

نادي أعضاء ىيئة التدريس – جامعة

9002

القاىرة
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