السرية الذاتية
البيانات الشخصية :
-

ــــــــــــــــــــــــ

األسم  :األستاذ الدكتور  /محمد محمود محمد مهدلي .
التخصص العام  :العلوم االجتماعية .
التخصص الدقيق  :الخدمة االجتماعية وعلم االجتماع .
الوظيفــا اللاليــا  :أستتتاذ مرتتارل علتتم االجتمتتاع والخدمتتة االجتماعيتتة / /م تتم العلتتوم الت سي تتية
بالمعهد العالي للخدمة االجتماعية باإلسكندرية .
مدة العمل الوظيفي  1978 :ت حتي اآلن/
بريد الكتروني drmahdally50@gmail.com :
هواتف (+2) 01005572030 :

املؤهالت العلمية :
 .1الترمية ألستاذ مرارل علم االجتماع 2008 /ت حتي اآلن. /
 .2دكتوراه في اآلداب ت معهد العلوم االجتماعية ت كلية اآلداب ت جامعة اإلسكندرية ت عتام( .1995التقدير
 :مرتبا الشرف األولي) .
 .3التتدولوم الختتا فتتي العلتتوم االجتماعيتتة ماج تتتير /ت معهتتد العلتتوم االجتماعيتتة ت كليتتة اآلداب ت جامعتتة
اإلسكندرية ت عام ( . 1988التقدير  :ممتاز) .
 .4الدولوم العتام في العلوم االجتماعية ت معهد العلوم االجتماعية ت كلية اآلداب ت جامعة اإلستكندرية ت عتام
( . 1983التقدير  :ممتاز) .
 .5بكالوريوس الخدمة االجتماعية (بتقدير ممتاز) عام  1977ت أول الدفعة على م توي ج.م.ع.
التدرج الوظيفي األكادميي :
 التعيتتي بوظيفــا أســتام مشــا (علــم اتمتمــا ) بق تتم العلتتوم الت سي تتية بالمعهتتد العتتالي للخدمتتةاالجتماعي تتة باإلس تتكندرية ف تتي  . 2008 / 11 / 4وفقت تال للقت ترار ال تتو اري رم تتم  3486الص تتادر مت ت
األستاذ الدكتور و ير التعليم العالي .
أس تتتاذ م تتاعد /بالمعه تتد الع تتالي للخدم تتة االجتماعي تتة باإلس تتكندرية ف تتي
 التعي تتي بوظيفـــا مـــد ، 1997/6/19بق م التخطيط االجتماعي  ،وفقال للقرار التو اري رمتم  637وتتاري 1997/6/19
لألستاذ الدكتور و ير التعليم العالي .
م ــاعد محاضتتر /بالمعهتتد العتتالي للخدمتتة االجتماعيتتة باإلستتكندرية فتتي
 التعيتتي بوظيفــا مــد ، 1989/2/19بق ت تتم منات تتيم الم تم ت ت  ،وفق ت تال للق ت ترار الت تتو اري رمت تتم  143وتت تتاري 1989/2/19
لألستاذ الدكتور و ير التعليم العالي .
 التعيتتي بوظيفــا معيــد بالمعهتتد العتتالي للخدمتتة االجتماعيتتة باإلستتكندرية فتتي  1978/11/18بق تتممنايم الم تم  ،وفقال لقرار األستاذ الدكتور و ير التعليم العالي .
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البحوث العلمية املنشورة :

 .1المنامات غير الحكومية مدخل لتحقيق األم االجتماعي فتي التعامتل مت رتاأرف أ اتال الرتوارع مت

مناور ال ياسة االجتماعية في الخدمة االجتماعية  ،المركز الديموجرافي  ،القاأرف  ،المتتممر ال تنوي
 /34ل نة . 2004

 .2النموذج ال ياسي ت االجتماعي للع ز ووام سياسات رعاية وم أيل المعامي  ،م لة التربيتة المعارترف
 ،علمية محكمة  ،مصدر ع رابطة التربية الحديثة  ،العدد  /21 ، /38ل نة .2004
 .3سياسات التكيف االمتصتادي ومتدي محقيتق منميتة حقيقيتة فتي الم تمت المصتري  ،د ارستة محليليتة فتي
ال ياسة االجتماعية  ، /المركز الديموجرافي  ،القاأرف  ،المتممر ال نوي  /35 ،ل نة . 2005

 .4م ت ت تتداعيات التع ت ت تتديل الدس ت ت تتتوري ف ت ت تتي مكا ي ت ت تتة محقي ت ت تتق رت ت ت ت

سياس ت ت تتي  ،ي ت ت تتداع دار الكتت ت ت ت

وت ت ت ترمم

 ، 2006/20950كلية اآلداب  ،جامعة ونها  ،الزما يق  ،ل نة . 2006
 .5دولتتة الرعايتتة وال ياستتة االجتماعيتتة الكو يتتة وتتي الناريتتات االجتماعيتتة وال ياستتات العالميتتة د ارستتة
محليليتتة  ،الم لتتة المصترية للعلتتوم اإل تتا ية  ،مركتتز اليحتتود االجتماعيتتة وخدمتتة الم تمت  ،المعهتتد

العالي للخدمة االجتماعية باإلسكندرية  ،ل نة . 2008
 .6مناومة العنف ضد المرأف  :دراسة سوسيولوجية  ،الم لس األعلي للثقافة  ،ل نة .2010
الدورات التدريبية املتخصصة :

 .1دورات منمية مدرات أعضاء أيئة التدريس بال امعات المصرية .

 .2دورات مدرييية في ام وإدارف ال ودف بمتس ات التعليم العالي .
العمل باجلامعات املصرية والعربية :

 .1المعهد العالي للخدمة االجتماعية باإلسكندرية  1978ت حتى اآلن . /

 .2األكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل اليحري ت جامعة الدول العربية ت كلية الهندسة والتكنولوجيا
 1997ت . /2009

 .3المعهد العالي للخدمة االجتماعية  /ونغا ي  /ليييا  1991ت . /1997

 .4كلية العلوم االجتماعية يرق  /ليييا  /جامعة در ة  1994ت . /1997
 .5كلية رياض األ اال ت جامعة اإلسكندرية  1996ت . /1999

 .6كلية التربية الرياضية ت جامعة اإلسكندرية  2001ت . /2002
 .7كلية اآلداب ت جامعة المنصورف فرع دمياط /ت م م االجتماع  2012ت . /2013
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مواد التدريس باملعهد واجلامعات املصرية والعربية :
 .1المعهـــد العـــالي للخدمـــا اتمتماعيـــا سانســـ د يا  ،م تواد التتتدريس ال ياستتة االجتماعيتتة والتخطتتيط
االجتمتاعي  ،مرتريعات الرعايتتة االجتماعيتة  ،االمصتال االجتمتتاعي  ،اإلحصتاء االجتمتاعي  ،متراءات
في الخدمة االجتماعية باللغة اإل ليزية  ،مناأج و رق اليحث االجتمتاعي  ،الخدمتة االجتماعيتة فتي
الم ال الطيي  ،اإلشراف والتدريس في حلقتات اليحتث  ،علتم االجتمتاع الحضتري والرياتي  ،االمتصتاد
االجتمت تتاعي  ،علت تتم االجتمت تتاع ال ياست تتي  ،والتــــد ي لــــي الد اســــا العليــــا  :الت تتدولوم المهنت تتي فت تتي
مخصص ت تتات الائ ت تتات الخار ت تتة  ،األست ت ترف والطاول ت تتة  ،المدرس ت تتية والر ت تتياب ف ت تتي مخصص ت تتات العل ت تتوم
االجتماعية علم االجتماع. / /
 .2األكاديميـــا العر يـــا للعلـــوم والتك ولوميـــا وال قـــل البلـــر  ،مامعـــا الـــدول العر يـــا  ،كليتتة الهندستتة
والتكنولوجيتتا  ،وكليتتة النقتتل التتدولي ، /ومتواد التتتدريس مقتترر متتاري العلتتم والتكنولوجيتتا  ،مقتترر التاكيتتر
العلمي  ،مقرر مهارات التعامل /وفقال لناام ال اعات المعتمدف  ،وباللغتي العربية واإل ليزية .
 .3المعهــد العــالي للخدمــا اتمتماعيــا  /ب غــاز  /ليبيــا  ،م تواد التتتدريس الرعايتتة االجتماعيتتة والخدمتتة
االجتماعية  :مناأ ها وم االمها. /
 .4كليا العلوم اتمتماعيا  /مامعا د نه  /طبرق  /ليبيـا  ،متواد التتدريس الرعايتة االجتماعيتة والخدمتة
االجتماعية  :مناأ ها وم االمها /باللغتي العربية واإل ليزية .
 .5كليا ياض األطفال ـ مامعا انس د يا  ،مواد التدريس مناأج و رق اليحث االجتماعي. /
 .6كليا التر يا الرياضيا ـ مامعا انس د يا ت مواد التدريس رعاية الرياب  ،علم االجتماع الرياضي ،
الدراسات العليا. /
 .7الكليــا التك ولوميــا المتوســزا  ،و از ة التعلــيم العــالي  ،معهتتد الخدمتتة االجتماعيتتة المتوستتط منتتا، /
م تواد التتتدريس م تراءات فتتي الخدمتتة االجتماعيتتة باللغتتة اإل ليزيتتة  ،االمصتتال االجتمتتاعي  ،مر تريعات
الرعاية االجتماعية ./
 .8كليا اآلداب ـ مامعـا الم صـو ة (لـر دميـا )  ،م تم االجتمتاع  ،متواد التتدريس الرعايتة االجتماعيتة
والخدمة االجتماعية  ،علم اجتماع التنايم. /
الوظائف اإلكادميية واملهنية السابقة :
 .1وكيل المعهد لرئون منمية الييئة وخدمة الم تم  2010ت /2011
 .2رئيس م م العلوم الت سي ية بالمعهد  2011ت . /2013
 .3رئيس كو ترول الارمة األولي للعام ال امعي . /2012 / 2011
 .4مدير مركز اليحود االجتماعية وخدمة الم تم بالمعهد  2011ت ./2013
 .5أمي ملتقي مطويتر العروائيات التتاب لمركتز اليحتود االجتماعيتة وخدمتة الم تمت بالمعهتد  2011ت
./2013
 .6رئيس ل نة اليحود والدراسات االجتماعية بملتقي مطوير العروائيات  2011ت . /2013
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 .7عضو رندوق التكافل االجتماعي للط ب بالمعهد  2011ت . /2013
 .8عضو ل نة االختيارات العملية للارمتي الثالثة والرابعة حتي اآلن. /
عضوية اللجان العلمية واإلدارية :
 .1عضتتو الل نتتة العلميتتة واإلداريتتة بالمعهتتد العتتالي للخدمتتة االجتماعيتتة  ،ال ماأيريتتة الليييتتة  1991 ،ت
. /1996
 .2عضو الل نة العلمية واإلدارية بكلية العلوم االجتماعية  ،ال ماأيرية اللييية 1994 ،ت. /1996
 .3العضويا سالمعهد العالي للخدما اتمتماعيا سانس د يا .
 /1-3عضو م لس دارف رنتدوق الت مي االجتماعي للعاملي  2001ت ./2003
 /2-3عضو م لس دارف جمعية رعاية العاملي بالمعهد ومنمية الم تم  2001ت ./2013
 /3-3عضو ل نة المتممرات والع مات الخارجية بالمعهد  2001ت . /2002
 /4-3عضو ل نة اإلشراف العلمي على مكتية المعهد  2002ت . /2003
 /5-3عضو مكت التدري العملي للارمتي الثالثة والرابعة بالمعهد  2006ت . /2008
 /6-3عضو الل نة العليا للتدري العملي  2006ت . /2008
 /7-3عضو ل نة النراط الم تمعي يناير . /2011
 /8-3عضو ل نة ال ودف والتطوير يناير . /2011
اخلربات العلمية وامليدانية من بداية العمل الوظيفي :
 .1انشراف على التدري

العملي بالم االت النوعية المختلاة .

 .2انعداد والت فيذ وانشراف على مع كرات مدري

وإعداد القادف م األخصائيي االجتماعيي .

 .3المشا كا في ميادف ومنايذ اليحود الميدا ية والتطييقية لط ب الخدمة االجتماعية .
 .4المشا كا لي البلوث الملليا والقوميا والدوليا سالتعاون بين المعهد والهيئا المختلفا :
 /1-4و ارف الصحة والرفاأية والتعليم األمريكية .
 /2-4متس ة فورد فويد ر . /Ford Foundation
 /3-4منامة اليو ي يف  /UNICEFت األمم المتحدف .
 /4-4جمعية كاريتاس ت مصر . /Caritas / Egypt
 /5-4رندوق التنمية الكندي Canadian Fund For Developmentت ال اارف الكندية ت
مصر .
 /6-4محافاة اإلسكندرية .
 /7-4ال ها المركزي للتعيئة واإلحصاء التعداد ال كا ي ت . /2007
 .5المشا كا في ريادف ال ماعات والتنايمات الط وية امحاد الط ب ول ا ه المختلاة. /
 .6حارل على رمية " قائد " م معهد عداد القادف ت و ارف التعليم العالي .
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العضوية واملشاركة يف أجهزة اجملتمع وتنظيماته :
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.10
.11
.12
.13

.14
.15
.16

عضو جمعية الصدامة المصرية األمريكية .
عضو المركز الثقافي األمريكي .
عضو بإذاعة روت أمريكا .
ملاضر ومتعاون في مخصص العلوم واليحود اإل ا ية م المركز الثقافي األمريكي .
عضو المركز الثقافي ال زويت. /
التعاون م م لس الدفاع الو ني في م ال الدراسات المتنوعة .
عضو عامل ب معية أردماء مكتية اإلسكندرية .
عضو الل نة العلمية ب معية أردماء مكتية اإلسكندرية .
عضو الل نة الثقافية ونادي اسيورمنج سكندرية .
عضو ادي األأرام للكتاب .
عضو ال معية األألية المصرية للكوارد .
م تشــا وملاضــر فتتي جمعيتتة كاريتتتاس ت مصتتر  Caritas – Egyptال ياستتة االجتماعيتتة
والتخطيط للتنمية. /
ملاضــــر ف تتي مرت تتروع  NGO’sللختتتدمات التخط تتيط االست تتترامي ي /Strategic Planning
بالتعاون وي مرروع التنمية االجتماعية منامة ستاويرس /وجمعيتة الرتيان الم تيحية واألكاديميتة
العربية للعلوم والتكنولوجيا جامعة الدول العربية./
ملاضــر فتتي التتدورات التدريييتتة اإلع ميتتة معتتدي ومقتتدمي ومخرجتتي الي ترامج /بإذاعتتة ومليازيتتون
اإلسكندرية .
ملاضر في ورامج مراكز ع م النيل .
عضو م لس آباء كلية ومردام دي سيون باإلسكندرية .

 .17التعــاون م ت مركتتز خدمتتة الم تم ت التتتاب لألكاديميتتة العربيتتة للعلتتوم والتكنولوجيتتا جامعتتة التتدول
العربية /في م ال الم اعدات الانية الدولية للمنامات غير الحكومية ب مهورية مصر العربية.
 .18عضو م لس أمناء متس ة و دي الخيرية .
املشاركة يف البحوث واملؤمترات العلمية :
.1
.2
.3
.4

المراركة في متممرات المركز الديموجرافي التاب لم لس الو راء .
المراركة في متممرات الخدمة االجتماعية التي يعقدأا المعهد .
المرتتاركة فتتي متتتممر الم ترأف العربيتتة ال معيتتة العربيتتة للتنميتتة الير ترية بالتعتتاون م ت جامعتتة التتدول
العربية .
المراركة في متممر المرأف العربيتة األكاديميتة العربيتة للعلتوم والتكنولوجيتا جامعتة التدول العربيتة/
.
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.5

البلوث والد اسا الميدانيا :

 /1-5دراسة أوضاع المرأف في المنا ق الحضرية باإلسكندرية .

 /2-5دراسة أوضاع عمالة الطال في الصناعات الخطرف  Labor Childباللغتي العربيتة
واإل ليزية /بالتعاون وتي المعهد واليو ي يف  UNICEFالتابعة لألمم المتحدف .

 /3-5دراسة ألوضاع شياب الخري ي في المنا ق الرياية النوبارية /بالتعاون م جمعي تة
كاريتاس ت مصر .
 /4-5دراسة ممكي المرأف في ممارسات التنمية الم تدامة بالمنا ق الرياية النوباري ت تة/
بالتعاون م جمعية كاريتاس ت مصر .

 /5-5دراسة معزيز القدرات المتس امية للمنامات غتير الحكومية بالمنا ق الريايت ت تة
.6

. /CDA’s - NGO’s

األسالي

الومائية والع جية واإلدماجية أل اال الروارع ت كاريتاس مصر فيراير . /2012

الكتب واإلصدارات العلمية [منشورة على الشبكة الدولية ]WWW. Google. com.
.1
.2
.3

ريقة منايم الم تم في الخدمة االجتماعية  ،المكت

ال امعي الحديث  ،اإلسكندرية . 1990 ،

 ، Readings in Social Welfare & Social Workالمكتت

. 1991

مكنولوجيا االمصال االجتماعي  ،المكت

ال تامعي الحتديث ،اإلستكندرية،

ال امعي الحديث  ،اإلسكندرية . 1996 ،

.4

متتدخل ف تتي مرت تريعات الرعاي تتة االجتماعي تتة  ،التت ت مي االجتم تتاعي ت العم تتل والعم تتال  ،حماي تتة الطا تتل

.5

) ، Essays on Social Work (Methods & Fieldsالمكت

ال امعي الحتديث ،اإلستكندرية،

.6

الترري االجتماعي والخدمة االجتماعية ،دار المعرفة ال امعية  ،اإلسكندرية. 1998 ،

.8

محم تتد وي تتومي  ،ملمـــد مهـــدلي  ،د ارس تتات ف تتي التر تتريعات االجتماعي تتة  ،دار المعرف تتة ال امعي تتة ،

.7

.9

ورعايته  ،المكت

ال امعي الحديث  ،اإلسكندرية . 1997 ،

. 1998

ال ياسة االجتماعية مدخل اري  ،دار المعرفة ال امعية  ،اإلسكندرية . 1998 ،
اإلسكندرية  ، 1999 ،مشتر .

التخطت تتيط االجتمت تتاعي وت تتي ال ياست تتة االجتماعيت تتة والخدمت تتة االجتماعيت تتة  ،دار المعرفت تتة ال امعيت تتة ،
اإلسكندرية . 1999 ،

 .10أس ت تتالي

ومن ت تتاأج عل ت تتم اإلحص ت تتاء  :اإلحص ت تتاء االجتم ت تتاعي الور ت تتاي  ،دار المعرف ت تتة ال امعي ت تتة ،

اإلسكندرية . 2000 ،

 .11ممارسة ال ياسة االجتماعية ودورأا فتي التخطتيط للتنميتة  ،المكتت
. 2001 ،
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ال تامعي الحتديث  ،اإلستكندرية

 .12أحمد خا ر  ،محمتد فهمتي  ،ملمـد مهـدلي  ،اليحتث االجتمتاعي فتي محتيط الخدمتة االجتماعيتة ،
المكت

ال امعي الحديث  ،اإلسكندرية  ، 2001،مشتر .

ال تتامعي الح تتديث ،اإلس تتكندرية ،

 .13ممارس تتة مهنت تة الخدم تتة االجتماعي تتة ف تتي رعاي تتة الر تتياب ،المكتت ت
. 2002

 .14مطييقتتات علتتم اإلحصتتاء فتتي العلتتوم االجتماعيتتة  ،ال تتزء الثتتا ي  ،اإلحصتتاء االجتمتتاعي التحليلتتي ،
المكت

ال امعي الحديث  ،اإلسكندرية . 2002 ،

 .15االمص تتال االجتم تتاعي وممارس تتة الخدم تتة االجتماعي تتة  ،المكتت ت
. 2003

ال تتامعي الح تتديث  ،اإلس تتكندرية ،

 .16وراأيم الملي ي  ،ملمد مهدلي  ،العولمة وأثرأا في التخطيط االجتماعي ،مطيعة اليحيترف  ،اليحيترف
 2005 ،ت  ، /2011مشتر .

 .17ملمــــد مهــــدلي  ،أم تتل غي تتاري  ،اإلحص تتاء االجتم تتاعي  ،دار الوف تتاء للطياع تتة والنر تتر والتو يت ت ،
 2011ت  ، /2012مشتر .

 .18محمود عيد الحميد  ،ملمد مهدلي  ،علتم االجتمتاع الرياتي  ،دار الوفتاء للطياعتة والنرتر والتو يت ،
 2011ت  ، /2012مشتر .

 .19ج تتاور ب تتيو ي  ،ملمــــد مهــــدلي  ،التنمي تتة االمتص تتادية  ،دار الوف تتاء للطياع تتة والنر تتر والتو يت ت ،
 2011ت  ، /2012مشتر .

 .20و تراأيم الملي تتي  ،ملمــد مهــدلي  ،التخطتتيط االجتمتتاعي  ،المكت ت
 ، /2012مشتر .

ال تتامعي الحتتديث  2011 ،ت

 .21ملمـد مهــدلي  ،علتتم االمتصتتاد االجتمتاعي والتنميتتة الم تتدامة  ،المعهتتد العتالي للخدمتتة االجتماعيتتة
باإلسكندرية  2016 ،ت . /2017

 .22ملمد مهدلي  ،اأتمامتات علم االجتماع ال ياسي  ،المعهتد العتالي للخدمتة االجتماعيتة باإلستكندرية
 2016 ،ت /2017

اجملاالت األخرى التي ميكن تقديم اخلربات االكادميية وامليدانية فيها :
.1

المر تتاركة ف تتي ون تتاء ور تتياغة ال ياس تتات االجتماعي تتة للقطاع تتات التنموي تتة وللائ تتات الم تتتهدفة عل تتى

.2

مخطيط المرروعات واليرامج واأل رطة التنموية .

.4

الم اأمة في وناء ماعدف المعلومات الخارة بالخطط والمرروعات التنموية .

.3
.5
.6

الم تويات المختلاة .

جراء اليحود والدراسات الميدا ية  ،والمتعلقة بالائات والقطاعات المختلاة .

الم اأمة في ررد الاواأر والمتغيرات المتومعة حول اليني ال ياسية واالجتماعية للم تم .

المراركة في محديد متطليات اإلر

االجتماعي في
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ار المتغيرات الدولية .

