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 أوال: البيانات الشخصية:

 ليلة أبواالسم :   علي محمود  .1
  6/9/1941:              الميالدتاريخ   .2
 قسم االجتماع –كلية اآلداب  –محل العمل : جامعة عين شمس  .3
  2/7/1990تاريخ شغل وظيفة أستاذ :  .4
 الوظيفة الحالية : أستاذ متفرغ بقسم االجتماع .5
  وعشرون عاما أربعةبالجامعة :  األستاذيةمدة شغل وظيفة  .6
  26075176تليفون :  .7
  26075176فاكس  :  .8

9. Email : ali_liela@yahoo.com  
  Mobile     01006667446رقم محمول : .10

                                
 العلميةالمؤهالت  ثانيا:
 .  1964م االجتماع ، آداب جامعة القاهرة بتقدير "جيد" في عل اآلداب ليسانسدرجة  .1
والجنائيووة ،  االجتماعيووةفووي العلوووم الجنائيووة ، المركووز القووومي للبحوووث  دبلوووم التخصوو  .2

 "جيد جدا" .  1965
فووي موضوووع  ، القوواهرة جامعووة كليووة اآلداب فووي علووم االجتموواع ، اآلداب ماجسووتيردرجووة  .3

ة السسويي ي  سسي علسسم االجتمسساع مسسد دراسسسة ميدانيسس لالتجسسا "األسسسس النيريسسة والمن جيسسة 
بتقوودير ممتوواز موو التوصووية طبووو الرسووالة علووي نفقووة  " القرابسسة  سسي مجتمسسد محلسسي ليسساهرة

  (1973الجامعة وتبادلها مو الجامعات األجنبية )
فووووي موضوووووع  القووواهرةجامعووووة  اآلدابكليووووة فووووي علووووم االجتمووواع ،  الفلسوووفة دكتووووورا درجوووة  .4

بتقوودير . ، تحليسف نقسسد " االجتمسساعال عسسف  سي علسسم  من جيسة لنيريسسةالنيريسسة وال "األسسس
ممتواز مرتبووة الشوورل األولووي مووو التوصووية بطبوو الرسووالة علووي نفقووة الجامعووة وتبادلهووا مووو 

  (1980الجامعات األجنبية )
 

 ثالثا: التاريخ الويي ي
 ،أبتووووووودا  مووووووون ،كليوووووووة اآلداب جامعوووووووة عوووووووين شووووووومس ، أسوووووووتاذ متفووووووورغ بقسوووووووم االجتمووووووواع .1

7/9/2001 . 

mailto:ali_liela@yahoo.com
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قسووم االجتموواع الريووام ، المملكووة  – اآلدابكليووة  –أعيوور للتوودريس بجامعووة الملوو  سووعود  .2
 . 4/9/1999وحتي  5/10/1995العربية السعودية ، في الفترة من 

وحتوووي  6/2/1993زائووورا بجامعوووة اإلموووارات العربيوووة المتحووودة فوووي الفتووورة مووون  أسوووتاذعمووول  .3
16/6/1993  . 

وحتووي  23/1/1992مووارات العربيووة المتحوودة فووي الفتوورة موون عموول أسووتاذا زائوورا بجامعووة اإل .4
6/6/1992 . 

وحتوي  2/7/1990جامعة عين شمس فوي الفتورة  –كلية اآلداب  –أستاذ بقسم االجتماع  .5
 اآلن . 

 – 1/9/1984جامعوة قطور ، دولوة قطور فوي الفتورة  –و أعيور للتودريس بكليوة االنسوانيات  .6
30/8/1989 . 

 – 1985جامعوووة عوووين شووومس فوووي الفتووورة  –كليوووة اآلداب  عاالجتمووواأسوووتاذ مسووواعد بقسوووم  .7
1990  . 

 – 24/11/1980جامعوة عوين شومس فوي الفتورة  –كلية اآلداب –مدرس بقسم االجتماع  .8
28/1/1985  . 

سووافر إلووي الواليووات المتحوودة األمريكيووة ، جامعووة فلوريوودا السووتكمال كتابوو  المشووتر  حووول  .9
األسوتاذ منتوى  موو باالشوترا  The Egyptian Bureaucracyالبيروقراطيوة المصورية  

مدير مركز الدراسات السياسوية  ،واألستاذ السيد يس ، Prof .  Monte Palmer بالمر
 .1984مايو  25 –فبراير  13الفترة  مؤسسة األهرام واإلستراتيجية،

جامعووة عووين شوومس فووي الفتوورة  –كليووة اآلداب  –موودرس مسوواعد بقسووم االجتموواع  .10
1978 – 1980 . 

 – 1978قسووووم االجتموووواع يونيووووو  –جامعووووة عووووين شوووومس  – اآلداببكليووووة  معيوووود .11
 .  1978نوفمبر 

 .  1978 – 1964باحث بالمركز القومي للبحوث االجتماعية والجنائية بالقاهرة  .12
 

 رابعا: العضوية العلميسسسسسسسسسسة 
 –دل عضووو اللجنووة التنسوويقية الوطنيووة لمكافحووة ومنووو االتجووار بالبشوور، التابعووة لوووزارة العوو .1

 . 2014مجلس الوزرا ، إبتدا  من يناير 
 .2013عضو المجلس القومى للمرأة، الجنة السياسية، إبتدا  من مارس  .2
-آيسيسكو–اليسكو –األمين العام للجنة الوطنية العربية للتربية والعلوم والثقافة "يونيسكو  .3

 .2014حتى نهاية سبتمبر  8/10/2013إبتدا  من 
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 .18/3/2013رقية األساتذة واألساتذة المساعدين، إبتدا  من أمين اللجنة العلمية لت .4
األسوواتذة واألسوواتذة المسواعدين بكليووة األداب جامعووة النيلوين إبتوودا  موون  عضوو لجنووة ترقيوة .5

1/3/2013 . 
رئيس قسم االجتماع بمعهود الدراسوات والبحووث العربيوة جامعوة الودول العربيوة، إبتودا  مون  .6

15/3/2013. 
لتأسسوووووية بالمعهووووود العوووووالى للخدموووووة االجتماعيوووووة ببنهوووووا إبتووووودا  مووووون رئووووويس قسوووووم العلووووووم ا .7

1/1/2013 . 
حتوى  2013عضو مجلس إدارة المعهد العالى للخدمة االجتماعية ببنها إبتدا  من ينواير  .8

 اآلن.
حتووى  2013عضووو المجلووس العلمووى لمعهوود الخدمووة االجتماعيووة العووالى ببنهووا موون ينوواير  .9

 اآلن . 
المجلووووس األعلوووى للثقافووووة وزارة الثقافووووة إبتوووودا  موووون عضوووو لجنووووة علووووم االجتموووواع،  .10

2012 
حتووى  2012/ 10/ 1عضوو المجلوس العلمووى لتعلويم الفتوووى عون بعود إبتوودا  مون  .11

 اآلن. 
عضوووو مجلوووس إدارة التعلووويم عووون بعووود، "دار األفتوووا  المصووورية" إبتووودا  مووون يوليوووو  .12

 حتى األن.  2011
 آلن.حتى ا – TIEI  ،2011عضو المنظمة العربية للنزاهة،  .13
عضو لجنة العلوم اإلجتماعية بأكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيوا وزارة التعلويم  .14

 حتى اآلن.  2010العالى إبتدا  من يناير 
عضو لجنة أخالقيوات البحوث العلموى كليوة اآلداب جامعوة عوين شومس فوى الفتورة  .15

 وحتى اآلن.  2009من أبريل 
للدراسات اإلسوتراتيجية مون موايو عضو منتدى األمن والديموقراطية مركز الخليج  .16

 وحتى اآلن. 2009
عضووووو المرصوووود االجتموووواعى بووووالمركز القووووومى للبحوووووث الالجتماعيووووة والجنائيووووة،  .17

 .2008أبتدا  من يونيو 
قتصووواد والعلووووم االلبرنوووامج حووووار الحضوووارات ، كليوووة عضوووو اللجنوووة اإلستشوووارية  .18

  .2009 – 2008جامعة القاهرة ، إبتدا  من  السياسية ،
وحتووووى  2006التربيووووة والتعلوووويم، لجنووووة تطوووووير التعلوووويم فووووى مصوووور، وزارة  عضووووو .19

2009 . 
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درات فووى الفتوورة موون عضووو اللجنووة العلميووة للمجلووس القووومى لمكافحووة وعووال  المخوو .20
2005 - 2008. 

دمووان المخوو .21 درات فووى عضووو اللجنووة المكلفووة بوضووو إسووتراتيجية مكافحووة تعوواطى وا 
 .2009 2005الفترة من 

نائيووة . ابتوودا  بووالمركز القووومي للبحوووث االجتماعيووة والج عضووو المجلووس العلمووي .22
 . 2006وحتي  2005من 

عضووووو لجنووووة ترقيووووات األسوووواتذة واألسوووواتذة المسوووواعدين بووووالمركز القووووومي للبحوووووث  .23
 . 2007 حتي 2005االجتماعية والجنائية ابتدا  من 

المشوووورل علووووي برنووووامج بحوووووث الشوووواب ، المركووووز القووووومي للبحوووووث االجتماعيووووة  .24
  . 2007وحتي  2005. ابتدا  من ئية والجنا

 .  2005فولة والتنمية عام الخبير الرئيسي للمؤتمر السنوي للمجلس العربي للط .25
 . 2007 - 2005الجامعي بكلية التربية عام  عضو لجنة تطوير التعليم .26
، الهيئوووووة العاموووووة  اإلقليمووووويالعربوووووي السووووونوى عضوووووو اللجنوووووة المنظموووووة للموووووؤتمر   .27

 . 2006 - 2003 عام ابتدا  من للتخطيط العمراني ،
عضووو لجنووة تحكوويم المسووابقة السوونوية "حووول دور المنظمووات ييوور الحكوميووة فووي  .28

دموان المخودرات" التوي يعقودها المجلوس القوومي لمكافحوة وعوال   عال  ومكافحة تعاطي وا 
 . 2006وحتي  2003عام  ترا  مو المجلس القومي للمرأة ابتدا  منباالش اإلدمان

جامعووة  كليووة اآلداب ،ة مركووز البحوووث والدراسووات االجتماعيووةعضووو مجلووس إدار  .29
 وحتي اآلن .  2003مايو  ابتدا  من القاهرة

موون  ، ابتودا  مركووز الخلويج للدراسوات االسوتراتيجيةمجلوس الفكور العربوي ، عضوو  .30
 وحتي اآلن .  2003سبتمبر 

ة عضووو اللجنووة التحضوويرية للمووؤتمر السوونوي للمركووز القووومي للبحوووث االجتماعيوو .31
 . 2006وحتي  2002جنائية، ابتدا  من وال

ث و المركوز القوومي للبحو 2003االجتماعي المصري ابتودا  مون  عضو المرصد  .32
 .2006االجتماعية والجنائية وحتي 

عضووووو اللجنووووة التحضوووويرية للمووووؤتمر السوووونوي للمجلووووس القووووومي لمكافحووووة وعووووال   .33
 . 2004وحتي  2002اإلدمان ابتدا  من 

سوووواتذة المسوووواعدين بووووالمجلس االعلووووي ت األسوووواتذة واألعضووووو لجنووووة تحكوووويم ترقيووووا .34
 وحتي اآلن .  2000للجامعات ابتدا  من 
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المعهود العوالمى للفكور االسوالمى  عضو اللجنة العلميوة لمركوز الدراسوات المعرفيوة .35
 .  2012وحتي  2000ابتدا  من  بنيويور 

ملكووووة الم –الريووووام  –عضووووو اللجنووووة العلميووووة ألكاديميووووة نووووايل للعلوووووم األمنيووووة  .36
 .  1999 – 1996العربية السعودية في الفترة من 

رئوويس قسوووم الدراسوووات االجتماعيووة ، معهووود البحووووث والدراسووات العربيوووة ، جامعوووة  .37
 .  1995 وحتي 1990الدول العربية الفترة من 

 .  1990 – 1984عضو الجمعية الدولية للعلوم االجتماعية الفترة من  .38
جامعووة عووين شوومس "لووبعم الوقووت" فووي  –خبيور بمركووز دراسووات الشوور  األوسووط  .39

 .  1984 – 1982الفترة من 
باحث بمركز الدراسات السياسية واالستراتيجية ، مؤسسة األهورام "لوبعم الوقوت"  .40

 . 1984 – 1975في الفترة من 
ر الحكوميووة أبتوودا  موون يونيووو ييوو المنظموواتعضووو المجلووس القووومي للموورأة لجنووة  .41

 وحتى األن.  2006
 

 تقدير العلمي هر ال: مياخامسا
 .2010حاصل على جائزة جامعة عين شمس التقديرية عام  .1
جامعووة  –حاصوول علووي جووائزة المرحوووم الوودكتور إيهوواب اسووماعيل للعلوووم االجتماعيووة  .2

 .  2003القاهرة 
 . 1983جامعة عين شمس  –حاصل علي جائزة البحوث الممتازة  .3

 
 العلمية والندوات  المؤتمرات سادسا:
رات االجتماعية لقياس ك اءة و اعليسة المنيمسات ريسر الحكوميسة  سى "المؤشعلى ليلة:  .1

لصالح األمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجى مجتمعات مجلس التعاون الخليجى" 
2015 . 

لصوالح األمانوة العاموة  سسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس: "المخاطر االجتماعية لدوف مجلس التعاون الخليجسى"  .2
  .  2015الخليجى، معهد التخطيط العربى بدولة الكويت لدول مجلس التعاون 

"محددات دراسة وبحث اليواهر والمشكالت االجتماعية بدوف مجلس التعاون سسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس:  .3
لندوة اليواهر والمشكالت االجتماعية  ى "بحث مقدم نحو سياسة إجتماعية للمواج ة" 

 . 2014مايو  6-5رة الكويت الفت، دوف مجلس التعاون الخليجى
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، بحوث مقودم لنودوة االتجاهات العلمية الحديثة لضمان جودة حياة كبار السن" "سسسسسسسسسسسسسسسسسسس:  .4
مجلوس وزرا  العمول والشووئون "جسودة حيساة كبسسار السسن وخسدمات م وأستشسسراه مسستقبل م" 

 . ، المنامة البحرين2014مارس  15 -13االجتماعية الفترة من 
إسسسس ام الرعايسسسة االجتماعيسسسة  سسسى تنميسسسة دوف مجلسسسس التعسسساون ال ئسسسات األولسسسى " :سسسسسسسسسسسسسسسسس .5

مؤشسسسسرات قيسسسساس مسسسسستو  الرعايسسسسة  "لنوووودوة"مقوووودم  بحووووث بالرعايسسسسة ومؤشسسسسرات القيسسسساس"
عقوودها المكتووب التنفيووذى لوودول مجلووس االجتماعيسسة  سسى دوف مجلسسس التعسساون الخليجسسى" 
 .2014يناير  14 -13 ويتالتعاون وزارة الشئون االجتماعية والعمل بدولة الك

بحووث سسسسسسسسسسسسسسسسسسسس: "العائسسد االجتمسساعى واالقتصسساد  للعمسسف التطسسوعى ب عتبسسار  قيمسسة مضسسا ة"  .6
 .2013، جامعة السلطان قابوس فى سلطنة عمان العمف التطوعىمقدم لندوة 

 واعسسف وة" بحووث مقوودم "لنوودسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس: "االعسسالم واألسسسرة علسسى سسساحة التنشسسة االجتماعيسسة،  .7
 .2013مارس  8-7عمان التنشئة االجتماعية  ى مجتمعات الخليج" 

بحوث مقودم سسسسسسسسسسسسسسسسس: مؤشرات قياس  اعلية السياسة االجتماعيسة  سى مواج سة المخساطر،  .8
موايو  14 – 13ابو ظبوى، المخاطر االجتماعية بدوف مجلس التعاون الخليجى، "لندوة" 
2013.  

"نحو   م جديد للسياسة االجتماعية  سى البلسدان العربيسة مسستندة علسى التنميسة وووووو: وووووووووووووووووووو .9
إدارة التنميوة لندوة سياسات التنمية والتحديث  ى العسالم العربسى" بحث مقدم "بالمشاركة" 

 . 2013نوفمبر  23 -22والسياسات االجتماعية باألمانة العامة لجامعة الدول العربية 
بحووث لمتغيسسرات المجتمعيسسة المحسسددة لمضسسامين الوثسسائه الدسسستورية" ، : "اسسسسسسسسسسسسس .10

، مركوز توواريخ 2011 – 1866الدسساتير المصسسرية، نصسسوا ووثسسائه، " لمسسؤتمر"مقودم 
 .2012مارس  8- 7 القاهرة مصر المعاصر، دار الكتب والوثائ  المصرية، 

 سسى صسس حات ثسسورة  : "متغيسسرات الثسسورة  سسى النيسسام العربسسى المعاصسسر، قسسراءةسسسسسسسسسسسسسس .11
 تأثير ثورة االتصاف علسى النيسام العربسى المعاصسر" بحث مقدم لمؤتمر "يناير المصرية": 

 . 2012ديسمبر  3-2معهد البحوث والدراسات العربية، 
ميسة ب سستخدام التقنسات الحديثسة، : "تقرير تحكيم المشروع العربسى لمحسو األسسسسسسسسسسس .12

 14-11تعلووويم الكبوووار، الفتووورة  مركوووزرأة العربيوووة و منظموووة المووو، محسسسو أميسسسة المسسسرأة"نسسسدوة" 
   . 2012نوفمبر 

فووى "عالقسسة الشسسباب العربسسى بثسسورة االتصسساف الحديثسسة يدراسسسة ميدانيسسة " وووووووووووووووووووووووووو: .13
، تحرير وتنسي  أ.د منى الحديدى  جامعة الدول "ندوة الشباب العربى وثورة االتصاالت"

 .2012 ديسمبر 3-2العربية، القاهرة 
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تقريسسسسر لجنسسسسة تقصسسسسى الحقسسسسائه حووووول " المشوووواركة فووووى الحلقووووة النقاشووووية :سسسسسسسسسسسسسسسس .14
قتسسراا الحلسسوف المناسسسبة للخسسروج مسسن   ينيسسة، وخطسساب عاهسسف البحسسرين بشسسأن االبحر  وا 
 . 8/12/2011 قاهرةال ، مركز الخليج للدراسات اإلستراتيجية"األزمة

"مؤتمر دور القسانون  سى مرحلسة التحسوف السديموقراطى"  لمشاركة فوىا وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو: .15
 . 2011نوفمبر  19-17ة مركز الديموقراطية وحقو  اإلنسان نالعين السخ

"مسسؤتمر النزاهسسة  سسى العسسالم العربسسى، المنيمسسة العربيسسة المشوواركة فووى  ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو : .16
 .2/11/2011-27/10شرم الشيخ  " TIRIللنزهة، 

"التوزيسسد السسسكانى ريسسر المتسسوازن  سسى مصسسر، تسسأثير  علسسى عمليسسة ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو:  .17
، مركوز الخلويج التنمية البشرية  سى العسالم العربسىبحث مقدم لمؤتمر "التنمية والتحديث" 

 . 2011 ، الكويتجامعة الكويت ،للدراسات اإلستراتيجية
لمسؤتمر "بحوث مقودم  "الثابت والمتغير  ى بناء الشخصية المصرية" سسسسسسسسسسسسسسسسسس: سسسسسسس .18

 .2011يوليو  27-25الفترة من  المعهد القومى للتخطيط "الشخصية المصرية
  يسسة" سسى إطسسار العمليسسة اإلنتخاب نقسسادة المجتمسسد وتثقيسسخ النسساخبيوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو : " .19

مركووز الديموقراطيووة وحقووو  اإلنسووان، كليووة  "الديموقراطيسسة واإلنتخابسسات"بحووث مقوودم لنوودوة 
 .2011االقتصاد والعلوم السياسية مايو 

 25" ثسورة فوى "نودوة بحث مقودم" يناير، 25 واعف التغير  ى ثورة "وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو :  .20
مركوووز الحضوووارات وحووووار الثقافوووات، كليوووة االقتصووواد  ،والنتسسسائج المقسسسدمات 2011ينسسساير 

  . 2011يوليو  6والعلوم السياسية 
)تعقيوووب(  ، تسسسأمالت  سسسى تتسسسابد األحسسسداث"2011ينسسساير  25ثسسسورة وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو:  .21

 .2011يونيو  27مركز البحوث والدراسات السياسية، كلية االقتصاد والعلوم السياسية، 
بحووث مقوودم  "التقيسسيم والمتابعسسة علسسى خل يسسة التنييسسر االجتمسساعى" ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو:  .22

المركوز القوومى  نحو نيم وطنية من أجف تعزيز الش ا ية والمتابعة  ى مصسر، "لمؤتمر 
 .2011ليونسكو، سبتمبر للبحوث االجتماعية الجنائية باإلشترا  مو منظمة ا

تخسساذ القسسرار" بحسسث ت"دور الحركسسات اإلجتماعيسسة  سى : ووووووووووووووووووووووووووووووووووووو .23 قريسسر المشسساركة وا 
لمووؤتمر التحوووالت السياسووية واالقتصووادية وتأثيراتهووا فووى فووى منطقووة الخلوويج والجزيوورة  مقسسدم

ات راسوووووالعربيوووووة جامعوووووة الكويوووووت مركوووووز دراسوووووات الخلووووويج والجزيووووورة العربيوووووة ، مركوووووز الد
  2010ديسمبر  اإلستراتيجية والمستقبلية، 

: "تسأثير ال جسرة علسى األمسسن القسومى لمجتمعسات الخلسيج العربسى، "مخسساوخ سسسسسسسسسسسسسس .24
منشووورات معهوود البحوووث  األجنبيسسة  سسى السسوطن العربسسى، ةالعمالسسإسسستيالب وطسسن"، " سسى" 

 .192 -133   ،  2010والدراسات العربية، القاهرة 
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بحووث مقوودم فووى  "المسسستجدات علسسى السسساحة العراقيسسة رؤيسسة مسسستقبلية "  ووووووووو: وووووووووووووووو .25
  . 2010يوليو  ،مركز الخليج للدراسات اإلستراتيجية "العراه إلى أين""ندوة" 

االنتخابسسات والتحسسوف ، نودوة يتعقيسسب  "العنسسخ  سسى اإلنتخابسات"  : نودوةوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو .26
 القاهرة، مركز الدراسات السياسية واإلستراتيجية ، مؤسسة األهراميموقراطى  ى مصر، الد
28/4/2010 . 

)تعقيوب( ، موؤتمر بوالمركز القوومى "أخالقيات البحث العلمى" مؤتمر ووو: ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو .27
 .28/4/2010للبحوث اإلجتماعية والجنائية بالقاهرة 

العمسسسران  "المقاصد الكليسسسة الخمسسسسة، مرجعيسسسة نيريسسسة لت سسسسير بنسسساء سسسسس:سسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس .28
علسسم اإلجتمسسساع  سسى مجتمعاتنسسا، مجتمسسد واحسسسد " السوونوى مووؤتمربحووث مقوودم لالبشسسر " ، 

-6 مو مركز الدراسات المعرفية بالقاهرة اإلشترا ب جامعة عين شمس ،ومرجعيات بديلة
 . 2010مارس  8
، "نسسدوةل"بحووث مقوودم ائم المسسستحدثة علسسى مرجعيسسة حقسسوه اإلنسسسان" "الجسسر ووووووووووووووو:  .29

إبريوول  18كليووة اإلقتصوواد والعلوووم السياسووية، حصسسار الحريسسة  سسى مجسساف حقسسوه االنسسسان 
2010. 

بحووث مقوودم "الحمايسسة اإلجتماعيسسة علسسى مرجعيسسة التنييسسر السوسسسيولوجى"  :وووووووووووووو .30
 .2010إبريل  26-25ط القومى " معهد التخطيلندوة الحماية اإلجتماعية الصحية

بحوث  "تصور الخطاب السوسيولوجى العربى للحركات اإلحتجاجيسة"  :وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو .31
مركوز دراسوات الوحودة العربيوة  ،"مسستقبف علسم االجتمساع  سى السوطن العربسى"لنسدوة  مقدم 

   .2010 القاهرة والجمعية العربية لعلم االجتماع نوفمبر
دراسوووة تحليليوووة ، ت الم سسسددة لتماسسسست المجتمسسسد المصسسسر المتغيسسسرا ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو: .32

الهيئوة  ،التماسست اإلجتمساعى لنسدوةبحوث مقودم د األول مون األلفيوة الثالثوة، لتفاعالت العقو
 اإلنجيلية.، الهيئة القبطية 2010مارس  16-15 االنجيلية القبطية، القاهرة الفترة

"دور أخالقيات البحث العلمسى  سى تطسوير أوضساع التعلسيم الجسامعى" و: وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو .33
كلية للمؤتمر السنو  حوف أخالقيات البحث العلمى  ى الجامعات المصرية،  بحث مقدم
 .2010إبريل  4-3جامعة عين شمس،  –اآلداب 

 "تسسأثير ال سسيس بسسوت علسسى الثقا سسة السياسسسية واالجتماعيسسة للشسسباب" ووووووووووووووووووو: ووووووووووووووووووووووووو .34
مؤسسووة االهوورام مركووز الدراسووات والمواقسسد اال تراضسسية" ال سسيس بسسوت "مسسؤتمر بحسسث مقسسدم ل

 . 2009يوليو  17-15السياسية واإلستراتيجية 
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بحووث مقوودم المتغيسسر" "المسسسئولية اإلجتماعيسسة تعريسسخ الم  سسوم وتعيسسين بنيسسة ووووووووووووو: .35
وث اإلجتماعيوة لمركز القومى للبحا  المسئولية اإلجتماعية والمواطنة"" للمؤتمر السنو 

 . 2009 19-16الفترة من  القاهرة  والجنائية
" إيسسران النقاشسسية التاسسسعة عشسسر بحسسث مقسسدم للحلقسسة"إيسسران وأمسسن الخلسسيج" وووووووووووووو:  .36

 . 2009إبريل  ليج للدراسات اإلستراتيجية،مركز الخ، ودوف مجلس التعاون الخليجى" 
 نسسدوةل" بحووث مقوودم"تحسسوالت الثقا سسة والقسسيم تسسأمالت  سسى اخسساله نصسسخ قسسرن" ووووووووووووو .37

مركوووز معلوموووات مجلوووس الووووزرا  بجمهوريوووة مصووور  "تحسسسوالت الثقا سسسة والقسسسيم  سسسى مصسسسر
 . 2009، إبريل العربية

الشسسباب  لورشسسة"بحووث مقوودم جتمسسد" طبيعتسسو وأثسسار  علسسى ال سسرد والم اإلرهسساب" ووووووووووووو .38
عوووادة واإلرهسسساب"  كليوووة التجوووارة جامعوووة األزهووور ، المنظموووة المصووورية لعياثوووة اإلنسوووانية وا 
 .2009إبريل القاهرة التأهيل، 

 الشسسباب والمجتمسسد"، لورشسسة" بحووث مقوودم التطسسرخ والعنسسخ بسسين الشسسباب،ووووووووووووو:  .39
عووادة التأهيوول،جامعووة القوواهرة، المنظمووة المصوورية لعياثووة اإلنسووان مووارس  28 القوواهرة ية وا 

2009 . 
مواج سة ال قسر  لورشسة"بحث مقدم ، األسرة كمدخف لتنمية المجتمد المحلى، وووووووووووو .40

 . 2009مارس  25 ، القاهرة، وزارة التضامن اإلجتماعى ى الريخ المصر "
بحث مقدم   أولويات اإلصالا اإلجتماعى على الصعيد اإلجتماعى العربى.ووووووووووووو،  .41
" مؤسسووة عووالم واحوود"، الحسسوار السسوطنى حسسوف أولويسسات اإلصسسالا  سسى مصسسر اآلن لمسسؤتمر"

هرة ، مؤسسووة باإلشووترا  مووو "مركووز دراسووات الديموقراطيووة وحقووو  اإلنسووان"، جامعووة القووا
 . 23/3/2009،  قاهرة"بيت الحرية" ال

"رسسزة  اشووية التاسووعة عشوورلحلقووة النقبحووث مقوودم ل" " أحسسداث رسسزة وتسسداعيت اووووووووووووووووو،  .42
، مركووز الخلوويج للدراسووات اإلسووتراتيجية، فبرايوور علسسى سسساحة الصسسراع العربسسى اإلسسسرائيلى"

2009. 
تكنولوجيا اإلتصاف وت تت النسسيج األسسر ، توج سات الت اعسف مسن المركسز وووووووووووووو،  .43

رة، كليووووة اإلعووووالم جامعووووة القوووواه اإلعسسسسالم واألسسسسسرة"بحووووث مقوووودم لمووووؤتمر "إلسسسسى ال سسسسام " 
 . 2009، فبراير 14-13 باإلشترا  مو مركز الدراسات المعرفية بالقاهرة

"بحث" مقودم، الالمركزية ك ستراتيجية للتنمية األبعاد اإلجتماعية والثقا ية، ووووووووووووو،  .44
مركووووز الدراسووووات السياسووووية واإلسووووتراتيجية  الالمركزيسسسسة  سسسسى المجتمسسسسد المصسسسسر "،لنوووودوة "

 . 2009ناير ي 30-28بمؤسسة األهرام، 
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"بحث" الرؤية العربية واإلسالمية إلعالن حقوه اإلنسان، رؤية حضارية، ووووووووووووو،  .45
، برنووامج الدراسووات "ن العسسالمى لحقسسوه اإلنسسسانسسستون عامسسا علسسى اإلعسسال مقوودم لمووؤتمر "

 12-10الحضوووارية وحووووار الثقافوووات، كليوووة األقتصووواد والعلووووم السياسوووية جامعوووة القووواهرة، 
 .2008نوفمبر 

المبسسادا التوجي يسسة لترسسسيخ اإلنتمسساء ودعسسم مقومسسات ال ويسسة العربيسسة لسسد  ، وووووووووووو .46
جامعوة الودول العربيوة ،  "،الخاصسة بتنشسئة الط ولسة إعداد وثيقة الجامعة العربية" الط ف

 .2008-20-18مش ، د، القطاع االجتماعى إدارة األسرة والطفولة
التغييسر بحث مقدم لمؤتمر "" ية المجتمد وتحديثة"دور رأس الدينى  ى تنم :ووووووووووووو .47

ستكشسساخ ل  سساه"  قسووم االجتمواع جامعووة  والتحسديث  سسى مجتمعاتنسسا، تشسسخيا للواقسد وا 
، 2008ابريووووول  8-7عوووووين شووووومس بعشوووووترا  موووووو مركوووووز الدراسوووووات المعرفيوووووة بالقووووواهرة، 

 .باإلضا ة إلى مقرر المؤتمر
لنسسدوة بعنسسوان " مقوودم بحووثدينسسة العربيسسة، سسسسسسسسسسسسسسس، المسسؤتمر العربسسى حسسوف بيئسسة الم .48

 القواهرة جامعوة الودول العربيوةبيئة المدينة العربية بعد محور   ى األمن القومى العربى" 
 .2008مايو  4-6
لملتقسسسسسى تطسسسسسوير الم سسسسسارات "بحوووووث مقووووودم سسسسسسسسسسسسسسسسسس، ابعسسسسساد السسسسسذكاء االجتمسسسسساعى،  .49

-5 شورم الشويخ "جامعة الدول العربية –المنظمة العربية لعدارة الدبلوماسية واإلدارية ، 
 . 2008مايو  8
 لملتقسسسسسى بحووووث مقووووودمأسسسسسسس الت اعسسسسسف الثقسسسسا ى والحسسسسسوار الحضسسسسسار ، سسسسسسسسسسسسسسسسسس،  .50

جامعوووة الووودول العربيوووة ، المنظموووة  "الدبلوماسسسسية العربيسسسة وحسسسوار الحضسسسارات والثقا سسسات"
 . 2008يونيو  24-22 القاهرة العربية للتنمية اإلدارية

ورشسسسسة عمسسسسف " أط سسسساف الشسسسسوارع، نتسسسساج لت تسسسست النسسسسسيج  "تعقيب"  سسسسىسسسسسسس،سسسسسسسسسسس .51
 . 2008يونيو  23-21كلية التربية جامعة عين شمس، الفترة من االجتماعى" 

بحووث مقوودم للحلقووة  سسسسسسسسسسسسسسس، السسسودان إلسسي أيسسن ، تسسأمالت  سسي مسسسألة دار سسور ، .52
  .2007يونية  30تيجية ، مركز الخليج للدراسات االسترا النقاشية الحادية والعشرون،

بحووث مقوودم  "األسسسرة العربيسسة  سسي منسساطه الحسسروب والنزاعسسات المسسسلحة"  سسسسسسسسسسسسسس .53
األسرة العربية أوضاع ا ومشكالت ا" "مؤتمر" الجامعة العربية والهيئة السورية لألسورة ، ل"

 .2007يوليو - 5-3دمش  
النقاشسسية الخامسسسة عشسسر،  الحلقسسة رؤيسسة مسسستقبلية ، 2020سسسسسسسسسسسسسسسس،  العسسراه  .55

 .  2007ابريل  17مركز الخليج للدراسات االستراتيجية ، "العراه  ى حالة تحوف" 
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بحوث ،  سسسسسسسسسسسسسس، دور المجتمسد المسدني  سي تأسسيس شسبكة الالمركزيسة  سي مصسر .55
كلية االقتصاد والعلوم ،  لمؤتمر الدولي لتأسيس الالمركزية  ي المجتمد المصر مقدم "
 . 2007يوني   28-27القاهرة سية السيا

العلسم والسدين علسى سساحة حسوار  مسؤتمرل"بحوث مقودم  سسسسسسسسسسسسس ، "العلمانيسة والسدين" .56
 .  2007مايو  8-7 القاهرة، " جامعة القاهرة ، مؤسسة أديناورالحضارات

دراسسسسة علسسسي خل يسسسة ت اعسسسف  كيت المسسسرأة كمسسسدخف لت كيسسست المجتمسسسد" "ت سسسسسسسسسسسسسسسس .57
، مؤتمر المرأة  ي مجتمعاتنا علي خل ية أطر حضارية متباينةلبحث مقدم ،  الحضارات

 .16-14لفترة ا ، مركز الدراسات المعرفية، القاهرة، جامعة عين شمس
علم االجتماع بسين الشسره سسسسسسسسسسسسسس ، علم االجتماع من مرجعية إسالمية ، "ندوة"  .58

، المعهوود العووالمي للفكوور اإلسووالمي ،  ، مركووز الدراسووات المعرفيووة والغسسرب تحليسسف مقسسارن 
 . 2006يناير  13-14

صالا القطاع العام ، حالة مصسر ،،  ووووووووووووووو .55 بحوث  المواطنون والمجتمد المدني وا 
 2006مايو  3-2"بيروت"  UNDP "لندوة االصالا االدار   ى العالم العربى،مقدم 

مشسسكالت وتحسسديات تواجسسو  لمووؤتمربحووث مقوودم ،  مشسسكالت العسسالم العربسسي،  وووووووووووووووو .60
 . 2006إبريل  ، االسكندرية،اإلسكندريةمكتبة العالم العربى، 

عبسر  القسيم  ي منيومسات تأمالت ، تمدالتحوالت االجتماعية وثقا ة المج،  ووووووووووووو .61
 إشسسكالياتوالشخصسسية المصسسرية ،  ألقيمسسيالبنيسسان  لمسسؤتمر، "بحووث مقوودم" قسسرن نصسسخ

الجتماعيووة ، ابريووول للخوودمات ا اإلنجيليووة، الهيئوووة القبطيووة تقبف الحاضسسر وتحسسديات المسسس
2005 . 

بحووث  ، "التحسسوالت االجتماعيسسة والتعلسسيم العسسالي ، طبيعسسة العالقسسة المتبادلسسة" وووووووووووووووو .62
السنو  الثامن عشر للبحوث السياسية "التعليم العالي  سي مصسر خريطسة  لمؤتمرمقدم ل

ركوووز البحووووث والدراسوووات السياسوووية ، كليوووة االقتصووواد ، م الواقسسسد واستشسسسراه المسسسستقبف"
 . 2005فبراير  17-14، والعلوم السياسية ، القاهرة 

 بحوث مقودم للحلقوة النقاشوية الثانيوة عشور "ذا بعسد االنسسحاب مسن رسزة   مساووووووووووووووو " .66
 .2005مارس  24، القاهرة ت االستراتيجيةمركز الخليج للدراسا،  "رزة إلى أين  

" بحوث مقودم للحلقوة النقاشوية  ي واليسة بسو  الثانيسة األوسطقضايا الشره ووووووووووو" وووو .64
 ،االسوتراتيجيةمركوز الخلويج للدراسوات  ،"أمريكا ومشروع الشره األوسسط الكبيسر" التاسعة
2005. 
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"اليسسسساهرة الحزبيسسسسة  سسسسي العسسسسالم العربسسسسي ، تحليسسسسف سوسسسسسيولوجي للواقسسسسد وووووووووووووووووووو  .65
"التحسسسوف  بحوووث مقووودم للحلقوووة النقاشوووية الحاديوووة عشووور،،  "اإلصسسسالاواستكشسسساخ آل سسساه 

 . 2005، قاهرةاتيجية ، المركز الخليج للدراسات االستر  الديموقراطى  ى العالم العربى"
بحث مقدم للحلقوة النقاشوية العاشورة  ،"معضلة االنتخابات  ي الوطن العربي  ووووووووووووووو .66
 . 2005 ،قاهرةية ، الحلقة التيجمركز الخليج للدراسات االسترا"
لمؤتمر  بحث مقدم  سيد عويس عالما تأمف ص حات مصر  قدم نيريتو" " ووووووووووووووو .66

 . 2005 مايو 15-13 ليوبيف الذهبي للمركز القومي للبحوث االجتماعية والجنائية" ا
خ اسسستراتيجية البحسسث العلمسسي وبنسساء مجتمسسد المعر سسة  سسي مصسسر ، استكشسسا" ووووووووووووو .68

لمسؤتمر، إسستراتيجيات تطسوير البحسث العلمسى  سى مصسر" بحوث مقودم "" ،أل اه المسستقبف
 . 2005أبريل القاهرة ، البحث العلمي أكاديمية

  "مقوووودم بحوووث "، دور المنيمسسسات ريسسسر الحكوميسسسة  سسسي مواج سسسة الجريمسسسة "ووووووووووووووووو .65
 11-9خليووة ، لدا، مركووز بحوووث الشوورطة ، وزارة ا لمسسؤتمر المجتمسسد المسسدني والجريمسسة

 ". 2005يناير 
"بحووث   "االجتمسساعي اإلصسسالاالعالقسسة بسسين السسدين والسياسسسة علسسي خل يسسة "وووووووووووووووو  .70

" ، مركوووز الخلووويج ، السسسدين والسياسسسسة  سسسى عالمنسسسا العربسسسى،ةالثامنووو حلقوووة نقاشووويةلل" مقووودم"
 .   2005االستراتيجية مارس للدراسات 

لنصسسخ الثسساني مسسن القسسرن اعيسسة االقتصسسادية  سسي اتسسأثير التحسسوالت االجتم "ووووووووووووووووو .71
سسرة  سي المجتمسد : "واقد األ لمؤتمر ، "بحث مقدم"بناء األسرة المصرية  العشرين علي

جامعة عين شمس ، باالشترا  مو ، تشخيا للمشكالت واستكشاخ سياسات المواج ة
 " . 2004ديسمبر  27-26 القاهرة مركز الدراسات المعرفية ،

، بحووث مقوودم "القمسسة العربيسسة بسسين الواقسسد والتطلعسسات ، قمسسة تسسونس نموذجسسا"وووووو وووووووووووو .72
، مركووووز الخلوووويج للدراسووووات "اعل سسسساالقسسسسيم العربيسسسسة، مال سسسسا وم" ،ةالنقاشووووية الرابعوووو للحلقووووة

 . 2004أكتوبر  7، االستراتيجية القاهرة
 ورات نمسسسساذج التنميسسسسة ، رؤيسسسسة مسسسسن منيسسسسور النيريسسسسةالثقا سسسسة  سسسسي تصسسسس" ووووووووووووووووو .73

برنسسامج حسسوار  -وأزمسسة الثقا سسة والتنميسسة  لمسسؤتمر األمسسة"  ، "بحووث مقوودم "،االجتماعيسسة
  . 2004ديسمبر  9-6ية ، ، كلية االقتصاد والعلوم السياس الحضارات

"ثقا سسة تعسساطي المخسسدرات علسسي خل يسسة الت مسسي   ليلووي عبوود الجووواد علووي ليلووة ، .74
األبعسسساد الثقا يسسسة ،  سسسسادسالسسسسنو  ال للمسسسؤتمر"صوووفحة" بحوووث مقووودم  56" "االجتمسسساعي

 القواهرةالمجلس القومى لمكافحة وعوال  التعواطى واالدموان ، لياهرة المخدرات  ي مصر 
  . 2004يونيو  28-29
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االجتماعي للتحوف والتحديث  ي مصر ، قراءة اجتماعية  اإلصالا" علي ليلة ، .75
الجتماعى  ى االصالا ا لندوة "بحث مقدم" ،اإلصالالحاضر الت اعف واستكشاخ آل اه 

 .  2004إلسكندرية ، مايو ا  القبطية ، الهيئة اإلنجيليةمصر
حووووث مقوووودم" للحلقووووة النقاشووووية "ب ، "إصسسسسالا التعلسسسسيم  سسسسي السسسسوطن العربسسسسي" وووووووووووووووو .76

 11القووواهرة،  ، كوووز الخلووويج للدراسوووات االسوووتراتيجيةمر  التعلسسسيم  سسسى العسسسالم العربسسسىةالسوووابع
 . 2004نوفمبر 

بعادهاالمخدرات طبيعت ا  ثقا ة" وووووووووووو .77  )فوي( "،، والبحث عن سياسات المواج ة وا 
، منشووورات  "صسسرالمخسسدرات  سسي م تعسساطي األبعسساد الثقا يسسة ليسساهرة "لمسسؤتمربحووث مقوودم 

 .  2004 مارس 15-13، اإلدمانالمجلس القومي لمكافحة وعال  
ض القضسسسايا حضسسسار  ، بعسسسالمواطنسسسة علسسسي خل يسسسة اإلطسسسار االجتمسسساعي وال" وووووووووووووووو .78

المواطنسسسة ر للبحسسسوث السياسسسسية نو  السسسسابد عشسسسالسسسس للمسسسؤتمر" بحوووث مقووودم "،النيريسسسة
والعلووووم  االقتصوووادكليوووة  "جديسسسدة لعسسسالم متغيسسسر رؤ وقراطيسسسة ، المصسسسرية ومسسسستقبف الديم

 .  2003ديسمبر  23-21 السياسية جامعة القاهرة
دوف الخلسسيج  ، د العربسسيالسياسسسي  سسي المجتمسس اإلصسسالا"واقسسد ومسسستقبف ووووووووووووووووو  .79

، مركوز االصسالا السياسسى  سى العسالم العربسىلحلقوة النقاشوية الثالثوة بحث مقدم ل" نموذجا
 . 2003الخليج للدراسات االستراتيجية 

الحلقوة " ،المعطيسات الراهنسة يف "قضية االستقالف الوطني للدوف العربية  يووووووووووووو  .80
مركوز الخلويج للدراسوات النيسام العسالمى السراهن  بنساء العسالم العربسى  سىالنقاشية الثانية ، 

  2003 مارس، القاهرة 13 االستراتيجية ،
" تقرير حاف األمسة" )فوي( بحث  "أبعاد العدالة االجتماعية  ي العالم العربي" ووووووووووووو .81

 .  2003،  إدريسمد السعيد ، )تحرير( مح المؤتمر القومي العربي
" شسخيا واستكشساخ للمسستقبفجتماعية والثقا ية  ي تركيا ، تاال األوضاع ووووووووووووو .82

الشوووئون المنويوووة بوووالقوات  إدارة" تركيسسسا والعسسسالم العربسسسيللموووؤتمر السووونوي " "بحوووث مقووودم"، 
 . 2004المسلحة ، 

العلمانيسسسة ال رنسسسسية  سسسي مواج سسسة الحجسسساب ، رصسسسد ردود ال عسسسف العربيسسسة " ووووووووووووووو .83
"أزمسسة الحجسساب  سسي  ، "بحووث مقوودم" لنوودوة "المعارضسسةو  التأييسسدعلسسي متصسسف  واإلسسسالمية

 .  2003السياسية ، أبريل برنامج حوار الحضارات ، كلية االقتصاد والعلوم  رنسا" 
النقاشووية بحووث مقوودم "للحلقووة  مسسستقبف العسسراه والسسدور العربسسي المطلسسوب ، وووووووووووووووو " .84

 .2003مركز الخليج للدراسات االستراتيجية ،  العراه، إلى أين  الثانية 
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لنسدوة  "بحوث مقودم" ،االسستراتيجية الناصسرية لتسذويب ال سواره بسين الطبقسات" وووووووووووو .85
ثسسورة يوليسسو  )فووي( ونشوور أيضووا ،نقابووة الصووحفيين "1552عسسام علسسى ثسسورة يوليسسو  50

دراسات الثوورة  ، وحدةإدريس"تحرير" محمد السعيد دراسات  ي الحقبة الناصرية  1552
 . 2003تيجية، ااالستر المصرية ، مركز الدراسات السياسية و 

 85 الثقا ة العربية  ي مواج ة العولمة ، حدود التحد  وآ ساه االسستجابة" ووووووووووووو .86
مصورية اللجنوة الوطنيوة ال آ اه التغيسرات العالميسة المعاصسرة لندوة، "بحث مقدم"  "ص حة

 .  2003 مارس 17القاهرة  اسيسكو" –اليسكو  –يونسكو " للتربية والعلوم والثقافة
حوال  تقريور )فوي( " التحديات الثقا ية والسياسة للعولمسة  سي العسالم العربسي" ووووووووووووو .87

 .  2003محمد السعيد ادريس ،  "األمة" المؤتمر القومي العربي ، تحرير
 تحليسسف بنسسائي لمصسسر  ،يسسر االجتمسساعي  سسي المجتمسسد اقسسو  واتجاهسسات التغ" ووووووووووووو .88

التغيسسر االجتمسساعى  سسى المجتمسسد " السسسنو  الخسسامس للمسسؤتمر، "بحووث مقوودم"  " تسساريخي
 موووووايو 17-15القووووواهرة  اعيوووووة والجنائيوووووة ،، المركوووووز القوووووومي للبحووووووث االجتم "المصسسسسسر 
2003  . 

" ،"بحوث مقودم"  ثقا ة تعاطي المخدرات ، البحث عن نموذج تحليلي موجو" "وووووووووووو .89
المجلس القومي لمكافحة وعال   ،النقاشية ثقا ة المخدرات طبيعت ا وخصائص ا" قةلحلل

 .   2002ديسمبر  14- 13األدمان ، 
 السسنو  الرابسد للمسؤتمر، "بحوث مقودم"  " لعولمسةتقاطعات العنخ  ي زمسن ا" وووووووووووو .90

 7-5 ئيةتماعية والجناالمركز القومي للبحوث االج ، أنماط العنخ  ى المجتمد المصر 
 . 2002 مارس

 " بحوث مقودم" للنودوة ، "الثقا ات ال رعية للشسباب  سي مصسر والعسالم العربسي" وووووووووووووو .91
سوونة  30-28مووارس  للثقافووة األعلووىاللجنووة الوطنيووة لليونسووكو والمجلووس  الثقا سسة العربيسسة

2001   . 
"بحووث مقوودم ،  " ال ئسسات االجتماعيسسة علسسي خريطسسة التنييسسر السوسسسيولوجي" وووووووووووووووو .92

لمركوووز القوووومي ا ،"ال ئسسسات والطبقسسسات االجتماعيسسسة  سسسى مصسسسر" السسسسنو  الثالسسسث للموووؤتمر
 .   2001مايو  16-13هرة ، للبحوث االجتماعية بالقا

الثابسست والمتغيسسر  سسي بنسساء الطبقسسة العامسسة المصسسرية ، تحليسسف لل تسسرة مسسن " ووووووووووووو .93
مركووز  ،قسسة العاملسسة المصسسريةلنسسدوة الطب"بحووث مقوودم"  ،"صووفحة 52،  2000 -1552

 .   2000 مايو 8-7 بحوث ودراسات الدول النامية ، كلية االقتصاد والعلوم السياسية ،
ثير التحسوالت االجتماعيسة االقتصسادية علسسي بنساء المجتمسد وعالقسة ذلسست أتس" ووووووووووووووووو .94

ة مسسسسؤتمر أبعسسسساد التحسسسسوالت االجتماعيسسسسل "بحووووث مقوووودم"  ، " بسسسساألمن القسسسسومي المصسسسسر 
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وزارة الدفاع  ،وأثرها علي األمن القومي المصر االقتصادية  ي جم ورية مصر العربية 
 .   2000مايو  29-28 القاهرة هيئة التدريب والبحوث ،

يسسة ل يسسروس العسسوز مسسساهمة العلسسوم االجتماعيسسة  سسي مجسساف الوقايسسة والرعا" ووووووووووووو .95
ل يسروس العسوز المنيسور الثقسا ي " ةلورشة اإلقليميول" " بحث مقدم ، "-اإليدز –مناعي ال

، معهوود "المنسساعي ياإليسسدز  مسسن أجسسف التنميسسة المسسستدامة  سسي السسدوف العربيسسة اإل ريقيسسة
، القواهرة  UNAIDSالتخطيط القومي ، اليونسكو ، برنامج األمم المتحدة لمكافحة اإليودز

 .   2000مايو  20-24
"بحوث مقودم"   "يسة الثالثسةدايسة األل الشسبابي ، تسأمالت حسوف بالر ض  تآكف" وووووووووووووو .96

جامعوووة  ،اآلدابكليوووة   ،قسوووم االجتمووواع الشسسسباب المصسسسر  والمسسسستقبف، السسسسابعة للنسسسدوة
 .   2000 القاهرة أبريل 29-28 ة، القاهر 

 للندوة "تعقيب مقودم" ، "ثالثة أل يةعلي مشارخ  النيام السياسي المصر  " وووووووووووو .97
، مركوووز  القووواهرة،  1999لعوووام  االسسسستراتيجي العربسسسي الثالثسسسة عشسسسر لمناقشسسسة التقريسسسر
موايو  4 القواهرة  جامعوة كلية االقتصاد والعلووم السياسوية ،البحوث والدراسات السياسية ، 

2000. 
98. A . Liela : Dimensions Socials De La Violence Politique. Le 

phenomene de la violence politique : Perspectives Comparative 
paradigme egyptien Dossiers du Cedej, Le Caire, 1994. 

لنسسدوة  "بحووث مقوودم" ، "اسسستخدام المؤشسسرات االجتماعيسسة  سسي علسسم االجتمسساع"ووووووووووووو  .99
كليوووة االقتصووواد والعلووووم  مركوووز البحووووث والدراسوووات السياسوووية  ،المؤشسسسرات االجتماعيسسسة 

 .  1991سبتمبر  14، جامعة القاهرة ،  السياسية
 "استكشسسا ية تسسأمالتأزمسسة الخطسساب األكسساديمي لعلسسم االجتمسساع  سسي مصسسر ، " وووووووووووووو .100

 – االجتماع؟ كلية الدراسات اإلنسانية ، قسم  لي أينجتماع إندوة علم االل ،" بحث مقدم
 .   1991فبراير  16 – 14جامعة األزهر ، 

، "بحووث مقوودم"  "ر نحسسو اسسستراتيجية علميسسة للتعامسسف مسسد الشسسباب المصسس" ووووووووووووووو  .101
كليووووة الخدمووووة  ،"السياسسسسسات االجتماعيسسسسة  سسسسى مجسسسساف الشسسسسباب" لمووووؤتمر العلمووووي الرابووووول

 .   1991 الفيوم يلابر  25 -23جامعة القاهرة فرع الفيوم ، الفترة من  –االجتماعية 
102.  Ali Liela : Political Regime Management of Discontented 

Groups 1952-1980. A Paper presented to the conference of 
Socio - economic Transformation, state and Political Regimes, 
Egypt and Turkey, July 26-28 Istanbul 1990 . 
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أبعسسسسساد اسسسسسسستخدام المسسسسسدخف السسسسسسويي ي  سسسسسي دراسسسسسسسات علسسسسسم االجتمسسسسسساع " ووووووووووووووووووو  .103
،  اقترابسات البحسث العلمسسي لنسدوة"بحوث مقودم"  ، نثروبولوجيسا  سي المجتمسد المصسر "واأل 

العلووم السياسوية ، جامعوة القواهرة ، مركز البحوث والدراسوات السياسوية ، كليوة االقتصواد و 
  . 1990ديسمبر 

 سساه جتمعسسات العسسالم الثالسسث ، استكشسساخ آلدور التكنولوجيسسا  سسي تنميسسة م "وووووووووووووو  .104
لتكنولوجيسسسا  سسسى تنميسسسة دور ا" لموووؤتمر العلموووي الثالوووثل"بحوووث مقووودم"  ، " السسسدور وأبعسسساد 

-21فيووم، الفتورة فورع ال –كلية الخدمة االجتماعيوة ، جامعوة القواهرة  ،"المجتمد المصر 
 .  1990الفيوم  مارس  23
مركسسسز الخلسسسيج تمسسساعي  سسسي مجتمعسسسات الخلسسسيج العربسسسي قسسسو  التغيسسسر االج" سسسسسسسسسسسسسسسس .105

ندوة أنثروبولوجيا ل "دم، "بحث مق" ، قطر نموذجاللدراسات االجتماعية واألنثروبولوجية،
 .   1989يو ما 28-25،  البصرة "الخليج العربي

قسسو  واتجاهسسات التغيسسر االجتمسساعي  سسي المجتمسسد التقليسسد  ، البحسسث عسسن " ووووووووووووووو .106
 القطسسر  قضسسايا التغيسسر االجتمسساعي  سسي المجتمسسد لمسسؤتمر"بحووث مقوودم" ، "نمسسوذج نيسسر 

دولوووة " الدوحوووة ، جامعوووة قطووور اإلنسوووانية مركوووز التوثيووو  والدراسوووات خوووالل القووورن العشووورين
 .   1988فبراير  28 -25ة الفتر  "قطر

" التوجة االسست الكي  سي القريسة المصسرية ، تسسأمالت  سي حقبسة السسبعينات" ووووووووووووو .107
والحسسسابات العلميسسة والبحسسوث  لإلحصسساءلمسسؤتمر السسدولي الحسساد  عشسسر ل "بحووث مقوودم" 

 . 1986إبريل  3 –مارس  29 القاهرة –مس ، جامعة عين شاالجتماعية والسكانية 
نسدوة النيسام " لبحوث مقودم " ،  "العمالة المصرية  ي التنميسة العربيسة دور " وووووووووووووو .108

، مركز بحوث الشور  األوسوط ، جامعوة عوين شومس "العربي المعاصر ، آ اه الثمانينات
 .   1985 القاهرة فبراير 11-9الفترة 

109. Ali Liela : Apaty, Values, Incentives and Development of the 
Egyptian Bureaucracy "A paper presented to the Conference of 
the International Studies Association. Atlanta, April, 26-30,1984.   

علسم إجتمساع واحسد أم  نسدوةل " بحوث مقودم" ، " نحسو علسم اجتمساعي عربسي"  وووووووووووووو .110
مركوووز الدراسوووات واألبحووواث االقتصوووادية واالجتماعيوووة ، جامعوووة اع متعسسسددة، علسسسوم إجتمسسس

 .  1984مارس 27 -23نس ، تونس العاصمة، تو 
السسسياه  إطسساردراسسسات المركسسز القسسومي للبحسسوث االجتماعيسسة والجنائيسسة  سسي " ووووووووووووو .111

ث و اليوبيسسف ال ضسسي للمركسسز القسسومي للبحسس لنسسدوةبحووث مقوودم " "،  "الري سسي ، تحليسسف نقسسد 
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 مووارس 14 -13،المركووز القووومى للبحوووث االجتماعيووة والجنائيووة  االجتماعيسسة والجنائيسسة
1982  . 

 "،  "التجربسة الناصسرية رؤيسة تقيميسة إطسارمالمح السياسة االجتماعية  ي " ووووووووووو .112
، ندوة م اهيم التنمية  ي مصر ، تحليف لأليديولوجيات وتقييم للسياسات لبحث مقدم " 
 18 -17، مؤسسوووة األهووورام ، القووواهرة ، الفتووورة  ات السياسوووية واالسوووتراتيجيةمركوووز الدراسووو

 .  1980 ديسمبر
التعلسسيم  نسسدوةل بحووث مقوودم" "،  "الشسسباب الجسسامعي ، مشسسكالتو واهتماماتسسو" ووووووووووووووو .113

، الفتورة باالشوترا  موو "السويدا " المركز القوومي للبحووث االجتماعيوة والجنائيوة ، الجامعي
 .  1981 القاهرة برنوفم 28-30
تقسي ملل "بحوث مقودم"" ،الشخصية المصرية مقومات سا ومالمح سا األساسسية" وووووووووووووو .114

االقتصووووادية  واألبحوووواثمركووووز الدراسووووات  الشخصسسسسية العربيسسسسة بسسسسين الوحسسسسدة والتنسسسسوع ،
 .    1981نسية ، قرطا  ، تونس ، الجامعة التو  –واالجتماعية 

 
س امات علمية سابعًا: مقاالت  منشورة وا 

مجلووووة  "،2016"السسسسسياه االجتمسسسساعى والمضسسسسامين االجتماعيسسسسة لدسسسسستور  علووووى ليلووووة: .1
 .2014الديموقراطية، يناير 

مجلوووة احووووال مصووور التنسسسوع آليسسسة تسسسدعم تكامسسسف وكليسسسة الشخصسسسية المصسسسرية" ووووووووووووووووووووووووووووووووو: " .2
 .2014يناير

الموسوووعة العربيووة للتووراث حيسساة ال سسرد وأحسسداث المجتمسسد" مرجعيسسة لتوجيسسة دورة "وووووووووووووووووووووووووووووو: .3
 . 2013الكويت  الشعبى

مؤسسوة األهورام  ،مجلوة الديموقراطيوة " خرائط العنخ  ى ثورات الربيسد العربسى"_____:  .4
2013 . 

"الجمعيات األهلية  ى مواج سة المخساطر التسى تتعسرض ل سا األسسرة العربيسة الحالسة وووووووووووووووووووووووو .5
التقريور الحوادى عشور الشوبكة العربيوة للجمعيوات األهليوة "تحريور أموانى قنوديل" مصسرية" ال

2013 . 
مجلووة "التسسأثير المسسستقبلى للنمسسوذج االجتمسساعى المصسسر  علسسى أطسسر  اإلقليميسسة"  وووووووووووووووووووووووووو .6

 . 2012يناير  187العدد السياسة الدولية،
مجلوة الديموقراطيوة،  على مرجعيسة التحسوف السديموقراطى"  "خرائط النخبة المصريةوووووووووووووو :  .7

 . 2012يناير 
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كتابووة تقريوور بحووث "واقووو ومسووتقبل الخوودمات االجتماعيووة والفئووات المسووتهدفة فووى  سسسسسسسسسسسسسسسسس: .8
  .  2013اكتوبر  –صفحة"، أيسطس  138إمارة أبو ظبى، "

لدولسسة والمجتمسد" " سسى" الثسورة المصسسرية، "لماذا قامست الثسسورة، بحسث  سسى أحسواف اسسسسسسسسسسسسسسسسسسس: .9
  بحوواث ودراسووة السياسووات،منشووورات المركووز العربووى لأل السسدوا د واالتجاهسسات والتحسسديات،

 .2012الدوحة ، قطر، 
فوى  "ثورة ميسدان التحريسر تسأمالت  سى بعسض اليسواهر االجتماعيسة" ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو:   .10

مركووووووز الدراسووووووات السياسووووووية  –ينوووووواير  25ت فووووووى ثووووووورة عموووووور هاشووووووم "محوووووورر"  تووووووأمال
 واإلستراتيجية مؤسسة اإلهرام. 

ينساير،  25قباط  ى بنساء المجتمسد المصسر  " سى" األقبساط بعسد : "دور األسسسسسسسسسسسسسسسسسس .11
 .48-11، ص  2012منشورات مركز المسيار الكتاب الثامن والستون، 

 يناير مطلسب العدالسة االجتماعيسة" 25: "المضامين االجتماعية لثورة ______ .12
 . "تحرير" جمال زهران 2012عن دار الشرو  الدولية،  "يناير 25" ثورة فى 

 مجلدات،، دار األفتا  المصورى، أربعة"موسوعة األسرة" إشرال وتحريرسسسسسسسسسسسسسسسسسس:  .13
2012-2014. 

ن منظوووور مشوووروع تعريووول مفووواهيم علوووى االجتمووواع موووإشسسسراخ وتحريسسسر" " :سسسسسسسسسسسسسسس .14
 . 2015 - 2010مدة المشروع مجلدات،  6الى للفكر اإلسالمى إسالمى، المعهد الع

: "األبعاد اإلستراتيجية لبناء األوضاع االجتماعية للمجتمد  ى المسستقبف" سسسسسسسسسسسسسس .15
وزارة الدفاع، أكاديمية ناصر العسوكرية العليوا، مركوز الدراسوات اإلسوتراتيجية للقووات  بحث

 .2012مارس  المسلحة،
وزارة الودفاع، ينساير"،  25: "األوضاع االجتماعية  ى مصر حتى قيام ثسورة سسسسسسسسسسس .16

أكاديميووة ناصوور العسووكرية العليووا، مركووز الدراسووات اإلسووتراتيجية للقوووات المسوولحة، مووارس 
2012 . 

ن يساهرة العنسخ الموجسو للط سف دور المجتمد المسدنى  سى الحسد مسوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو :  .17
 .2011المجلس العربى للطفولة، مارس  17مجلة الطفولة والتنمية العدد ذ  اإلعاقة" 

"المتغيرات المسئولة عن ضعخ بناء الثقا ة ومنيومسات القسيم  سى ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو:  .18
 قطر.  2010 –رة للدراسات,  الدوحة مركز الجزيخيرة" ، مصر عبر العقود الثالثة األ

، مجلة الديموقراطيوة، "تحوالت الر ض الشبابى، تأمالت  ى نصخ قرن" سسسسسسسسسسسسسس : .19
 . 2009، 340إبريل العدد 

"المواطنة على خل ية السسياه المصسر  والعسالمى، تأمسف  سى حسرات الم  سوم ووووووووو،  .20
 . 2009، 33مجلة الديموقراطية العدد ومقوماتو" 
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مجلوووة  "تحسسسوالت الثقا سسسة ومنيومسسسات القسسسيم  سسسى مصسسسر عبسسسر نصسسسخ قسسسرن"وووووووووووو،  .21
 . 2008، 30، العدد الديموقراطية

مجلوة "رأس الماف الدينى، المعسانى الدينيسة، قيمسا مضسا ة للعقسف اإلنسسانى،  :وووووووووووو .22
 . 2007، 27الديموقراطية ، العدد 

األوضسساع الثقا يسسة  موودخل لرصوود مسسة، سسسسسسسسسسسسسسسس ، ال ويسسة العربيسسة  سسي عصسسر العول .26
، المرصووود العربوووي لألصوووالي االجتمووواعي ، مكتبوووة االسوووكندرية يوليوووو للمجتمسسسد العربسسسي 

2007 . 
المرصود سسسسسسسسسسسسسسسسسسس: حالة الطبقة العربية الوسسطى مسدخف لرصسد المجتمسد العربسى،  .25

 .2007العربى لألصالي االجتماعى مكتبة االسكندرية، يوليو 
، )فووووي( سسسسسسسسسس "حالسسسسة السسسسسياه االجتمسسسساعي العربسسسسي ، رصسسسسد لواقسسسسد المشسسسسكالتسسسسسسس .25

)تحريووور( السووويد يوووس ،  اإلشسسسكاليات والمؤشسسسرات ، دراسسسسة اسسسستطالعية ، التقريسسسر الثسسساني
 . 2006منشورات مكتبة اإلسكندرية مارس مرصد االصالي العربى، 

الثقافوووة العربيوووة، ، ي(" )فوووومشسسسكالت الثقا سسسة العربيسسسة المعاصسسسرة سسسسسسسسسسسسسسسسس "يسسسواهر .26
مرصد  ،س)تحرير( السيد ي اإلشكاليات والمؤشرات ، دراسة استطالعية ، التقرير الثاني

 . 2006منشورات مكتبة اإلسكندرية مارس  االصالي العربى،
اإلشسكاليات ، )في(  "المرصد العربي لإلصالا : الم  وم واألهداخ والمن جوووووووووووووو  .27

مرصووود االصوووالي العربوووى، )تحريووور( السووويد يوووس ،  تطالعية ،والمؤشسسسرات ، دراسسسسة اسسسس
 . 2005منشورات مكتبة اإلسكندرية مارس 

)فوي( المجتمد المدني  ي دوف مجلسس التعساون الخليجسي مسدخف تحليلسي" ووووووووووو ،  .28
المجتموووو المووودني فوووي دول مجلوووس التعووواون الخليجوووي "تحريووور" علوووي ليلوووة مركوووز الخلووويج 

 " 2005للدراسات االستراتيجية 
المجتمد المدني  )فوي( م  وم المجتمد المدني علي خل ية التراث األنساني"وووووووووو  .25

"تحريور" علوي ليلوة مركوز  باإلضافة إلى تحرير الكتاب  ي دوف مجلس التعاون الخليجي
   . 2005الخليج للدراسات االستراتيجية 

التجاهسات الحسوار علسي "اإلصالا االجتماعي  سي المجتمسد العربسي ، تحليسف ووووووووووو  .30
 .  2004 ، االسكندرية، منشورات مكتبة اإلسكندرية المحور االجتماعي"

"تحرير"  مصر والشره األوسط )في(تأثير العولمة علي المجتمد والدولة ،  وووووووووووو .31
 .2003أسامة الغزالي حرب ، الشئون المعنوية بالقوات المسلحة، يونيو 
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" ، )فوووي( األمووون ثقا يسسسة لألمسسسن القسسسومي العربسسسي وكتابسسسو  صسسسليناألبعسسساد الووووووووووووووووو " .32
القومي العربي "تحرير" عبد المونعم المشواط ، مركوز الدراسوات والبحووث العربيوة ، جامعوة 

 . 1993،  الدول العربية
  التحليسسسف السسسويي ي ، العنسسسخ  سسسي المجتمعسسسات الناميسسسة ، مسسسن وج سسسة نيسسسر ووووووووووووووو" .33

 .293 -273،      1974يوليو  2، عدد  17مجلد  المجلة الجنائية القومية ،
 

 الميدانية والتطبيقية المنشورة : البحوث ثامناً 
مركووز  : "الطسساله  سسى المجتمسسد المصسسر  أسسسبابو وأثسسار ، دراسسسة ميدانيسسة" علسسى ليلسسة .1

 . 2011بحوث المرأة، يوليو 
، "مخسسساوخ ى: "تسسسأثير ال جسسسرة علسسسى األمسسسن القسسسومى لمجتمعسسسات الخلسسسيج العربسسسسسسسسسسسسسسسسسسس .2

"فووى" العمالووة األجنبيووة فووى الوووطن العربووى، منشووورات معهوود البحوووث إسسستيالب وطسسن" 
 192-133، ص  2010والدراسات الغربية، القاهرة 

منشوووورات المركوووز القوووومى التعلسسسيم العسسسالى والحسسسرات اإلجتمسسساعى،  ، وآخسسسرون سسسسسسسسسسسسسسسسسسسس .3
 .2008للبحوث اإلجتماعية والجنائية، "أشرال وتحرير"، 

معرفيووة مركووز الدراسووات المنشووورات  اإلطسسار االجتمسساعى للتنشسسئة السياسسسية ، سسسسسسسسسسسسسسس، .4
2007 . 

المركووز منشووورات  ال قسسراء يباالشسسترات  ، الم مشسسين تعسساطي المخسسدرات بسسين سسسسسسسسسسسسسسسس، .5
 .  2006 جتماعية والجنائية ،القومي للبحوث اال

اإلشسسسسكاليات والمؤشسسسسرات ، دراسسسسسة  ،)فووووي(  عربيسسسسة"مؤشسسسسرات حالسسسسة الثقا سسسسة ال ووووووووووووووووو .6
منشووووورات مكتبووووة " مرصوووود االصووووالي العربووووى )تحريوووور( السوووويد يووووس ،  اسسسسستطالعية،

 . 2005اإلسكندرية مارس 
اإلشسكاليات والمؤشسرات ، )فوي( "مؤشرات قياس حالة السياه االجتماعي العربسيووووووووووووو  .7

مرصود االصوالي العربوى السويد يوس ، )تحريور(  التقرير األوف،  ، دراسة استطالعية
 . 2005منشورات مكتبة اإلسكندرية مارس 

قضسايا ومشسكالت عالميسة )فوي(  "،ال جرة رير المشروعة علي الصسعيد العسالميوووووووووووو  .8
باإلضوووووووافة إلوووووووى تحريووووووور  معاصسسسسسسسرة ، منشسسسسسسسورات الجامعسسسسسسسة العربيسسسسسسسة الم توحسسسسسسسة

 .  2005،الكتاب
، المجلوس  باإلشسترات دراسسة ميدانيسة،  تبين سائقي المركبساتعاطي المخدرات  ووووووووووووووو، .9

،"كتابوووة  مشووورفا ومشووواركًا ومحوووررًا باإلضوووافة إلوووى  اإلدموووانالقوووومي لمكافحوووة وعوووال  
 .  2002"الطبعة األولي ، القاهرة ،   "فصل وخاتم 
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 يةتعاطي المخدرات بين شباب العشوائيات ، دراسة ميدانيسة لمنطقسة الشسراب ووووووووووووووو .10
مشوورفا ومشواركًا ومحووررًا باإلضووافة إلووى  "باالشووترا صوندو  مكافحووة وعووال  اإلدموان "

  2002القاهرة  األولي،الطبعة  ،كتابو  صف وخاتمة
الشوووبكة العربيوووة للمنظموووات  دور المنيمسسسات األهليسسسة  سسسي مكا حسسسة ال قسسسر ،وووووووووووووووو  .11

 .  2002األهلية ، 
تحليسف مضسمون لسثالث  ، و عنسخ التيسار اإلسسالميات الرأ  العسام نحساتجاهووووووووووووو  .12

،  1555 – 1550هسسرام ، الشسسعب ، األهسسالي "  سسي ال تسسرة مسسن صسحخ مصسسرية "األ
 ، جامعووووة القوووواهرة اآلدابكليووووة  ، مركووووز البحوووووث والدراسووووات االجتماعيووووةمنشووووورات 

2002 . 
المسح االجتماعي لسكان المقسابر  سي مصسر ،  ، علي ليلوة ، إبراهيمسعد الدين  .13

نقابووة االجتموواعيين ، فوورع القوواهرة   ، دراسسسة ميدانيسسة لسسسكان المقسسابر بمدينسسة القسساهرة
 .  1992  باالشترا "

ة االجتماعيسسسسة لمدينسسسسة الدوحسسسسة دراسسسسسة الخارطسسسسعلوووي ليلووووة ، فووووارو  اسووووماعيل " .14
، مركووووز الوثوووووائ   " باالشوووووترا " مسسسسسدن الخلسسسسيج إلحسسسسد   انثرويولوجيسسسسسة -سوسسسسسيو

 .  1992 قطر، الدوحة قطر ، جامعة اإلنسانيةوالدراسات 
بعسسادطبيعسسة  ،ووووووووووووووووووووو .15 يسساهرة رسسسوب طسسالب مرحلسسة اللسسسانس والبكسسالوريوس  سسي  وا 

 عليم العالي ، القواهرة، دراسة ميدانية ، مركز دراسات وأبحاث التالجامعات المصرية 
 ،1992  . 
ج ، تحليسف موقخ العقف العربي مسن أزمسة الخلسي ، علي ليلة ، إبراهيمسعد الدين  .16

 .  1991  مركز بن خلدون بالقاهرة ، ،"باإلشترات" مضمون لبعض الصحخ العربية
ثقافوة  "فوي" ، المتغيرات االجتماعيسة لثقا سة االسست الت  سي المجتمسد القطسر "وووووووووووو .17

"تحرير" أحمد زايد ، دراسة ميدانية لعينوة مون مدينوة  ،االستهال  في المجتمو القطري
 .  1990 ، جامعة قطر اإلنسانيةلوثائ  والدراسات الدوحة ، مركز ا

حسسسوادث المسسسرور  سسسي دولسسسة قطسسسر ، دراسسسسة ميدانيسسسة لحسسسوادث  وآخووورون ، ووووووووووووووووووووووووووووو .18
، جامعوة مشورفًا ومحوررًا ومشواركاً  "ا باالشوتر " سستةكتابسة   المرور  ي مدينة الدوحسة

  . 1990،    والدراسات اإلنسانيةقطر ، دولة قطر، مركز الوثائ
مشورفًا  "باإلشوترا " دراسسة ميدانيسةباب القطر  ، اهتماماتسو وقضسايا  الش وووووووووووو:وووووووووو .19

 .   1989عة قطر ، جام  اإلنسانيةمركز الوثائ  والدراسات  ،ومحررًا ومشاركا



23 

 

إهتمامسسسات الشسسسباب الجسسسامعي ومشسسسكالتو ، دراسسسسة ميدانيسسسة لعينسسسة مسسسن  :ووووووووووووووووووووووووو .20
اتيجية ركز الدراسات السياسية واالستر ، منشورات مالشباب  ي ثالث جامعات مصرية

 .  1988، مؤسسة األهرام بالقاهرة 
21. Monti Palmer Ali Liela El Sayed Yassin : "In Collaborator" The 

Egypyion Bureaucracy, Syracuse University, Press, 1988.  
لقسسريتين مسسن قسسر  مشسسروع  االنثروبولوجيسسةسسسة الدرا"  عليووا  شووكري ، علووي ليلووة .22

سوورة ، ات المجلووس القووومي للسووكان وتنظوويم األمنشووور   باالشووترا ""لتنميسسة السسسكان وا
1984   . 

يالتقريسسسر  احتياجسسسات السسسدخف  سسسي القطسسساع الري سسسي  علوووي ليلوووة ،هووودي مجاهووود ، .23
عيوووووة والجنائيوووووة ، القووووواهرة " منشوووووورات المركوووووز القوووووومي للبحووووووث االجتماالمن جسسسسسي 

1981   . 
"باإلشووترا "  ، "تقريوور بحووث" المجتمسسد المصسسر احتياجسسات السسدخف  سسي ، وووووووووووووووووووووووووو  .24

  . 1983اعية والجنائية بالقاهرة ، منشورات المركز القومي للبحوث االجتم
، منشووورات  "تقريور بحووث" هجسسرة العمالسسة المصسسرية إلسسي مجتمعسسات الخلسسيج ووووووووووووووووووو: .25

 .   1981رام بالقاهرة ، األه ت السياسية واالستراتيجية ، مؤسسةسامركز الدرا
ي سسي  اآلثسسار االجتماعيسسة لإلصسسالا  الزراعسسي اآلثسسار االجتماعيسسة لالصسسالا وووووووووووووو .26

 ، منشوووورات المركوووز القوووومي  أشووورال السووويد يوووس "باالشوووترا " ، الزراعسسسي  سسسي مصسسسر
 .1981يد يس ، للبحوث االجتماعية والجنائية بالقاهرة أشرال الس

العنسخ التلقسائي الجمساهير   سي  ، قدري حفني ، عبد الحلويم محموود ، علوي ليلوة .27
، منشورات المركوز  باشترا " صفحة" 110، "كتاب  ثالثة فصول  المجتمد المصر  

 .  1975 القومي للبحوث االجتماعية والجنائية بالقاهرة ،
 

 العلمية :والدراسات ؤل ات الم: تاسعاً 

 تحديث والتنميةالنيرية االجتماعية وقضايا المجتمد "قضايا ال :على ليلة .1
 . 2015األول"، مكتبة االنجلو المصرية  ، "الكتابالمستدامة

النيرية االجتماعية وقضايا المجتمد "صراع الحضارات على ساحة المرأة وووووووووووووووووووووو:  .2
 . 2015الثانى" ، مكتبة االنجلو المصرية  "الكتاب "والشباب

الكتاب  "آليات التماست االجتماعى"النيرية االجتماعية وقضايا المجتمد وووووووووووووووووووووووو:  .3
 .2015الثالث، مكتبة االنجلو المصرية 
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"محررًا  وووووووووووووووووووووووووووووو: خرائط االحتجا  االجتماعى فى مصر، بحث فى مقدمات الثورة .4
الجتماعى، إشرال السيد يسن، المركز القومى ، منشورات المرصد اومشاركًا" 

 . 2014للبحوث االجتماعية والجنائية القاهرة 

النيرية االجتماعية الحديثة، دراسة لعالقة اإلنسان بالمجتمد، األنساه ووووووووووووووووووووووووووووووووو:  .5
 . 2014مكتبة األنجلو المصرية،  الكالسيكية،

 ، مشرفا ومحررًا ومشاركًا،الثورة والدولة والمجتمو، بحث فى فواعل التغيير ووووو:وووووووووووووووووووووووووووو .6
 .2013اعية والجنائية، القاهرة، منشورات المركز القومى للبحوث االجتم

 . 2013مكتبة االنجلو المصرية "البناء االجتماعى بنيرة ويي ية"  سسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس: .6
علسسم االجتمسساع السياسسسى تسسأمالت  سسى قضسسايا المواطنسسة والنخبسسة والحركسسات : "وووووووووووووووووووووووووووووووو .8

 .2013طبو المعهد العالى للخدمة االجتماعية السياسية" 
، مكتبوة األنجلوو المجتمد المدني العربسي ، قضسايا المواطنسة وحقسوه اإلنسسان ووووووووووو ،  .5

 .2012والثالثة  2006المصرية ، القاهرة  الطبعة الثانية 
علسى ليلسسة: لمسساذا قامست الثسسورة، بحسسث  سى أحسسواف الدولسسة والمجتمسد " سسى" الثسسورة  .10

منشووووورات المركووووز العربووووى لألبحوووواث  المصسسسسرية، السسسسدوا د واالتجاهسسسسات والتحسسسسديات"،
 .62- 23ودراسة السياسات،     

 ينساير، 25سسسسسسسسسسسسسسسسسس: "دور األقباط  ى بناء المجتمد المصسر " " سى" األقبساط بعسد  .11
منشووورات مركووز المسوويار الكتوواب الثووامن  ينسساير  سسى مصسسر" 25" سسى" األقبسساط وثسسورة 

 .48 -11،   2012والستون، 
 وتبديسسسد الثقا سسسة أختسسسراهعصسسسر العولمسسسة، " األمسسسن القسسسومى العربسسسى  سسسى ووووووووووووووووو:وووووووووووو .12

 . 2011،  مكتبة االنجلو المصرية الجز  األول،وال وية" ، 
ضسسعاخ  وووووووووو:ووووووووووووووووو .16 األمسسن القسسومى العربسسى  سسى عصسسر العولمسسة، "ت كيسست المجتمسسد وا 

 . 2011الجز  الثانى ، مكتبة األنجلو المصرية، الدولة" 
األمن القومى العربى  ى عصسر العولمسة، "اإلصسالا االجتمساعى لمواج سة  ووو:وووووووووووووو .15

  .2011، الجز  الثالث، مكتبة األنجلو المصرية، العولمة" 
قرطبوووة للنشووور والتوزيوووو، الريوووام،  "علسسسم االجتمسسساع ودراسسسسة المجتمسسسد": ووووووووووووووووووووووووووووو .15

 . "تحت الطبو"2011، ه 1434المملكة العربية السعودية 
قرطبووة للنشوور ، "التنميسسة والتحسسديث  سسى عسسالم تحكمسسة ت سساعالت العولمسسة"و: وووووووووووووووووووووووووووو .16

   .ه1434العربية السعودية،  والتوزيو، الريام المملكة
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قرطبوووة للنشووور والتوزيوووو، األسسسسرة والمجتمسسسد، صسسسراع ال ويسسسة والتعريسسسب،  :وووووووووووووووووووووووووووووووو .17
 ه.1434الريام، المملكة العربية السعودية، 

قرطبووة للنشوور والتوزيووو، الريووام، المملكووة العربيووة سسسسسسسسسسسسسسسسسسسس: االعسسالم والمجتمسسد،  .18
 ه.1434 السعودية،

مكتبوة اإلنجلووا " المعر ة والمجتمد بحث  ى محسددات رأس المساف المعر سى" سسسسسسسسسسسس .15
 . 2008المصرية، 

 .2008مكتبة اإلنجلوا المصرية، سسسسسسسسسسسسسسس، "نيريات التغير االجتماعى"  .20
البحسسث عسن نمسسوذج ت سسسير  ،  "النيريسة اإلجتماعيسسة مسن منيسسور إسسالمى"وووووووووووو،  .21

 .2008، مركز الدراسات المعرفية بالقاهرة ، د للمجتم
22. Ali Liela. Civil Society "in" Bahrain 2006-2007 "ed" Dr, 

Omer al-Hassan &Kristion Ulrichsen, GCSS, 2007. 
األدارة الرشسسيدة للحكسسم  سسى " تحريوور والمشوواركة فووى التووأليلأمووانى قنووديل  "،  ووووووووووووو .26

الووويمن ، الشووووبكة  –المغووورب  –"دراسوووة مقارنوووة مصوووور المنيمسسسات األهليسسسة العربيسسسسة  
  .2007العربية للمنظمات األهلية 

االنجلووو المصوورية،  مكتبووةتقاطعسسات العنسسخ واالرهسساب  سسي عصسسر العولمسسة ،  ،وووووووووووووووو .25
 . 2006 القاهرة

سسسسسسسسسسسسسس ، النيرية االجتماعية بين الت كير  ى نشأت النيام االجتمساعى والخسالخ  .25
الطبعوووة الثانيووووة ، المكتبووووة المصووورية للنشوووور والتوزيووووو ، السووووكندرية ، ويتسسسسة ، حسسسسوف ه
2007 . 

مركوز دراسوة  ت اعف الحضارات بين إمكانية االلتقاء وأحتماالت الصسراع ، وووووووووووووووو،  .26
  . 2006جامعة عين شمس   -الطبعة الثانية  –الحضارات المعاصرة 

، شسكالت عالميسة معاصسرة يباالشسترات  ، قضايا وم( ، وتأليل ريحر علي ليلة )ت .26
  . 2006الجامعة العربية المفتوحة 

، سلسولة الووافي الثقافيوة  النيام العربي المعاصر متغيرات اإلصسالا وحسدودة، وووووووووووو .28
 . 2006، الطبعة األولي ، القاهرة 

لنشوور المكتبووة المصوورية لالشسسباب والمجتمسسد أبعسساد االن صسساف واالتصسساف ، ،  ووووووووووووو .25
 .  2005 الطبعة الثانية، والتوزيو ، اإلسكندرية ،

العلمانيسسسة ال رنسسسسية  سسسي مواج سسسة الحجسسساب ، رصسسسد لسسسردود ال عسسسف العربيسسسة " ووووووووووووو .60
ال ويسسسة االسسسسالمية  سسسي أوربسسسا اشسسسكاليات االنسسسدماج قسسسراءة  سسسي ")فوووي(  واالسسسسالمية "
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ن كليووووة ية مركووووز البحوووووث السياسوووو ،"تحريوووور" ناديووووة مصووووطفي " ،المشسسسس د ال رنسسسسسي
 .  2005االقتصاد والعلوم السياسية 

تجديسد  )فوي(  "ثالثسة  صسوف " اتجاهات الجدف حسوف تجديسد الخطساب السدينيووووووووووو  .61
، مركووز البحوووث السياسووية كليووة االقتصوواد الخطسساب السسديني "تحريسسر" ناديسسة مصسسط ي 

 .  2005والعلوم السياسية 
، كتبوووة المصووورية للنشووور والتوزيوووو الم ، مسسسدلنيريسسسة الويي يسسسة وتحليسسسف المجتاووووووووووووو  .32

 .  2004االسكندرية
رادة الشبووووووووووو  .33 كتبوة المصورية للتوزيوو الم ،  مسن داخسف التسراث تغييسرالاب العربسي وا 

 . 2004 الطبعة الثانية والنشر
الودار المصورية اللبنانيوة ، ، "سلسلة شبابنا آمالنسا" ، الثقا ة العربية والشباب ووووووووووو .34

2002   . 
 .  1999المصرية للطباعة والنشر ،  ، المكتبة تاريخ ال كر االجتماعيوووووووووو  .35
 . 1994، اإلسكندريةدار المعرفة الجامعية  ، أسس البحث العلمي وووووووووو .36
 . 1993، دار المعرفة الجامعية ، الطبعة األولي ،  المجتمد الري يوووووووووو  .37
الطبعوووة  السسسرواد" ،" ،االنثروبولوجيسسساعلسسسم االجتمسسساع و  سسسي  ائيسسسة الويي يسسسةنالبوووووووووووو  .38

 . 1991رل ، القاهرة ، االثانية ، دار المع
، دار قطري بون  تاريخ ال كر االجتماعياحمد زايد، علي ليلة،  السيد الحسيني ، .39

 .  1987، الطبعة األولي ،  الدولة ، دولة قطر الفجا ة
 ، سي العسالم الثالسث االقتصساديةاعيسة التنميسة االجتم ليلوة،محمد الجووهري، علوي  .40

 .1986دار الثقافة للنشر والتوزيو ، 
، دار الثقافوووة للنشووور والتوزيوووو ،  العسسسالم الثالسسسث ، قضسسسايا ومشسسسكالتعلوووي ليلوووة ،  .41

 . 1985الطبعة األولي ، 
 

 الكتب المترجمة :عاشراً 
 "األزمسسة القادمسسة لعلسسم االجتمسساع الغربسسي"Alvin Gouldner الفوون جولوودنر ، .1

للثقافة ، المشروع القومي للترجمة  األعلى، منشورات المجلس  رجمة" علي ليلة"ت
 ،2005  . 

البيروقراطيسسسسة " ، السوووويد يووووس ، علووووي ليلووووة ، Monte Palmerمنتووووي بووووالمر  .2
"ترجموة علوي ليلوة" منشوورات مركوز الدراسوات  المصرية ، خصائص ا ومشكالت ا

 .  1992رة الطبعة األولي ، السياسية واالستراتيجية ، مؤسسة األهرام بالقاه
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النيرية االجتماعيسة ونقسد المجتمسد ، اآلراء ال لسس ية " Zoltan Tarزولتان تار .3
" علووووي ليلووووة  دار المعرفووووة الجامعيووووة ترجمووووة"  "واالجتماعيسسسسة للمدرسسسسسة النقديسسسسة

 .  1989 ، االسكندرية 
 "موةترج " الثالسث  ي العسالم مداالقتصاد والمجت Allin Montgoyآلن مونتجوي  .4

علووووي ليلووووة ، احموووود زايوووود ، دار المعوووورل ، الطبعووووة األولووووي ،  محموووود الجوووووهري ،
 " . باالشترا " 1982

"ترجمووة" محموود  االجتمسساعيعلسسم االجتمسساع والنقسسد   T. Bottomoreبوتوموور  .5
المعووووورل ن الطبعوووووة األولوووووي ،  السووووويد الحسووووويني ، علوووووي ليلوووووة ، دار الجووووووهري ،

 " .باالشترا " ،1981
    

 ج ود وأنشطة أكاديمية أخر حاد  عشر: 
اإلطار العام للتقرير اإلقليمى الموحسد للمخساطر االجتماعيسة  سى دوف مجلسس  على ليلة: .1

التعسسساون الخليجسسسى، المع سسسد العربسسسى للتخطسسسيط، مجلسسسس وزراء العمسسسف ومجلسسسس وزراء 
 .2014الكويت الشئون االجتماعية بدوف مجلس التعاون للخليج العربى، 

كتابوووة مقتوووري إنشوووا  خطوووة مشوووروع "مرصووود أبوووو ظبوووى االجتمووواعى" بتكليووول مووون  :سسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس .2
اللجنة االستشارية للخدمات االجتماعية، بإمارة أبو ظبى لدولة االمارات العربيوة المتحودة، 

 .2013صفحة" أيسطس  64"
مقتووري خطووة مشووروع "مركووز أبووو ظبووى لعتصووال واالعووالم االجتموواعى"، سسسسسسسسسسسسسسسسسسسس: كتابسسة  .3

بتكليووول مووون اللجنوووة االستشوووارية للخووودمات االجتماعيوووة بإموووارة أبوووو ظبوووى لدولوووة االموووارات 
 .2013صفحة"، سبتمبر  50العربية المتحدة، "

كتابة مقتوري خطوة مشوروع إنشوا  "معهود أبوو ظبوى للتودريب االجتمواعى والنفسوى" سسسسسسسسسسسسسسسسسس:  .4
موووارة أبوووو ظبوووى لدولوووة االموووارات بتكليووول مووون اللجنوووة االستشوووارية للخووودمات االجتماعيوووة بإ

 .2013العربية المتحدة، 
 50، "2010: وضو برنامج الدراسات العليا، لقسم االجتماع جامعة الكويت سسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس .5

 صفحة" تم تحكيم  وأجيز.
ية، دولة األمارات ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو:وضو تصور للمرصد االجتماعى، ومؤسسة التنمية األسر  .6

 صفحة".  45، "2012العربية المتحدة، 
 

 المجتمعيةثانى عشر: األنشطة 
 حيث قام المتقدم باألنشطة التالية التى تتناول قضايا مجتمعية متنوعة.      
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المشاركة فى عديد من البرامج التليفزيونية فى عدد من القنوات التليفزيونية، المصرية  .1
 والعربية.

 ى عديد من البرامج األذاعية، المصرية العربية واألجنبية.المشاركة ف .2
 أحاديث ومقاالت فى الصحل والمجالت المصرية والعربية.  .3

 
 علي محمود أبو ليلة                                                             

 سم علم االجتماعأستاذ متفرغ بق                                                      
 جامعة عين شمس –كلية اآلداب                                                       

 التوقيو/                                                      
 
  
 
 
 

                                                                        


