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  الدرجات العلمية :
قسم االنثروبولوجيا معهد   -درجه دكتوراه بتقدير امتياز مع مرتبه الشرف األولى -

بيّةِ  ِمصر   ُجمهوِريّةُ  -جامعة القاهرة   -والدراسات األفريقية البحوث   الع ر 

 -قسم االنثروبولوجيا معهد البحوث والدراسات األفريقية  -درجة ماجستير يتقدير امتياز -

بيّةِ  ِمصر   ُجمهوِريّةُ  -جامعة القاهرة   الع ر 

معهد البحوث  – بتقدير جيد جدا في)االنثروبولوجيا( خاصدبلوم  –دراسات عليا  -

بيّةِ  ِمصر   ُجمهوِريّةُ  -جامعة القاهرة  –والدراسات اإلفريقية   .الع ر 

معهد البحوث  –بتقدير جيد جدادبلوم عام في)االنثروبولوجيا(  –دراسات عليا  -

بيّةِ  ِمصر   ُجمهوِريّةُ  -جامعة القاهرة  –والدراسات اإلفريقية   .الع ر 

 –بتقدير جيد ،و طرق التدريس  فلسفه واجتماع دبلوم خاص في التربية تخصص مناهج  -

بيّةِ  ِمصر   ُجمهوِريّةُ  -كليه تربيه جامعة طنطا  . الع ر 

كلية  –بتقدير جيد،فه واجتماعدبلوم عام في التربية تخصص مناهج وطرق التدريس فلس -

بيّةِ  ِمصر   ُجمهوِريّةُ  -جامعة سينا  -التربية   .الع ر 

 -جامعة اإلسكندرية  -كلية اآلداب –االنثروبولوجيا درجة الليسانس في اآلداب قسم  -

بيّةِ  ِمصر   ُجمهوِريّةُ   .الع ر 

 

 الوظائف 
 تحت " واألفريقية االجتماعية والدراسات البحوث مركز فياإلنسانية  العلوم في دكتور -

 ن إلى اآل 2014اإلسكندرية " التأسيس

   2014-2011"مصر" من سكندرية اإل مدينة فياإلنسانية  العلوم في مستقل باحث -

 2010-2008في مدينة الرياض"السعودية "  من اإلنسانية  العلومباحث مستقل في  -

 :خبرات ال
   أجاده اللغة االنجليزية 

  القاهرة  ةجامع –أجاده اللغة السواحيلية  بتقدير جيد جدا 

  أجاده استخدام الكمبيوتر واالنترنت واجتياز دورات فيها في أماره الشارقة 

mailto:drIslamghanem@hotmail.com
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 إجادة استخدام البرامج التالية في التدريس والبحث العلمي 

 (Access ,Flash, Power Point, Microsoft Windows ,Web pages, 

Excel, Blackboard) 

  فيأجاده استخدام المناهج وطرق التدريس في العلوم اإلنسانية: 

  ة، القانونيةاإلداري ، الجنائية،االقتصادية "علم االنثروبولوجيا  " 

  واألركيولوجياعلم 

 

 األبحاث المنشورة:
" دراسة ميدانية في أمارة الشارقة  االثنوغرافيةبحث بعنوان "بيت السركال دراسة ميدانيه في   -

 2000 المتحدهبدولة اإلمارات العربية 

 

 

 

 

 

 الكتب والتقارير:

 تتضمن الكتب التي أصدرتها ما يلي:

 2008نيجيريا دراسة في األنثروبولوجيا االقتصادية النسق االقتصادي عند الهوسا بشمال  -

السوق في مدينه سوسه على الساحل الشرقي األوسط بالجمهورية التونسية دراسة ميدانيه في  -

 2013االنثروبولوجيا االقتصادية 

جريمة االستدراج في القانون اإلجرائي التونسي "الجنائية االنثروبولوجيا علم في دراسة"  -

 2014اإلسالمية " دراسة مقارنة في علم االجتماع القانوني"  والشريعة

 شمال دول عن مقارنه دراسة السلطة باستعمال االنحراف عيب بسبب اإلداري القرار إلغاء -

 "اإلداري االجتماع علم في مقارنة دراسة" 2015" الجزائر تونس، مصر،" أفريقيا

  2020الجنائيّة األنثروبولوجيا علم -

 

 : ومؤتمرات بحوث
" االنثروبولوجيا علم" اإلنسانية العلوم في البينية الدراسات مستقبل" بعنوان ورقة  -

 حلوان، ةجامع كلية اآلداب في المنعقد البينية، للدراسات الثالث الدولى الموتمر ،"نموذجا

 2016 مارس 16-15 من الفترة في مصر

 

- The role of anthropology in tackling Unprecedented issues related to 

societal and psychological matters "Unprecedented Issues", paper 

presented at the 2nd ECRC International Scientific Conference 

"Unprecedented Issues in Immigrant Community Conscious Integration" 

26-28/4/2016 University of London- United Kingdom 
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ورقة بعنوان" دور الحكم الراشد في التصدي للمهددات الداخلية " الرسول محمد صلى  -

هللا عليه وسلم نموذجا وقدوة" ضمن مؤتمر الحكم الراشد وأثره في تحقيق النهوض 

نوفمبر  19/18/17الحضاري المؤتمر الثالث لمنتدي كوااللمبور المنعقد  بالسودان 

2016 

 رؤية المواطنة قيم ممارسة و تفعيل و ترسيخ في التربوية المؤسسات "دورة بعنوانورق -

 و البحوث كلية في المنعقد اآلفاق و الواقع: المواطنة و الشباب مؤتمر انثروبولوجية"

 1955 أوت 20 جامعة اإلنسانية العلوم و االجتماعية العلوم بكلية االجتماعية الدراسات

 جيل المؤتمر"أت" تم الجزائر  سكيكدة

ضمن ،عراب الحديث "رؤية أنثروبولوجية"االستشراق القديم واالستبعنوان" ورقة  -

ربية، كلية قسم اللغة العالمنعقد بمؤتمر االتجاهات المعاصرة في دراسات المستعربين،

 2018أبريل  5-3 ،مصر،يومجامعة القاهرة ، اآلداب

 

 بحاث علمية محكمة أ
مال إفريقيا: نظرة والتاريخية واألركيولوجيا لدول شأهمية اآلثار االقتصادية  .1

 أبو القاسم سعد هللا 2جامعة الجزائرتصدر عن  ،أفكار وآفاق مجلة،أنثروبولوجيّة

 .2017(،لسنة 9العدد )المجلد الخامس،  الجزائر ،

والحلول الرسمية  هجرة الشباب العربي ومشكالت اإلندماج الواعي التحديات .2

لة ــمجـ ،اهولند ،ألمانيا د األوروبي نموذجا"فرنسا،االتحاوغير الرسمية "

مكافحة مخبر استراتيجيات الوقاية و عنتصدر  ،تطوير العلوم االجتماعية

 ،المجلد العاشر الجزائر، ،جامعة زيان عاشور بالجلفة ،المخدرات في الجزائر

 .2017(، لسنة3العدد)

ودول الخليج العربي "جمهورية  أفريقيا،الحماية النظامية لآلثار في دول شمال  .3

تصدر ،مجلة صوت القانون والمملكة العربية السعودية نموذجا" مصر العربية،

 ،الجزائر ،عن مخبر نظام الحالة المدنية جامعة الجياللي بونعامة خميس مليانة

 .2018لسنة (1)العدد ،5المجلد

"دراسة في  والقانون المصريلقانون الجزائري الحماية الجنائية لآلثار في ا .4

 تصدر عن االجتهاد للدراسات القانونية واالقتصاديةمجلة  القانون المقارن"

معهد الحقوق والعلوم السياسية بالمركز الجامعي أمين العقال الحاج موسى أق 

 2018( لسنة 2، العدد)7المجلد الجزائر، ،أخموك لتامنغست

أنثروبولوجيا االستشراق لمكة  دراسة في مكة في الدراسات االستشراقية .5

جامعة تصدر عن  ،المجلة المغاربية للدراسات التاريخية واإلجتماعية ، المكرمة

 2018( لسنة 3العدد ) 9المجلد  ،الجزائر ،جياللي اليابس سيدي بلعباس

 خي،التاري المنهجعند المستشرقين"المنهج األنثروبولوجي، مناهج دراسة التراث .6

تصدر  ،للدراسات االجتماعية واإلنسانية الرواق مجلة ،الوصفي نموذجا المنهج

بالمركز الجامعي  واالنثروبولوجية بر الدراسات االجتماعية والنفسيةمخ عن

 2018يسمبر د( 2)العدد 4المجلد ،الجزائر ،حمد زبانة غليزانأ

مجلة  ،قراءة التراث"دوافع المستشرقين القديمة والمستعربين الحديثة في  .7

جامعة  ،عن كلية العلوم اإلنسانية والعلوم اإلسالميةتصدر  ،الحضارة اإلسالمية

 2019، لسنة (1دد)الع ،20المجلد  ،الجزائر ،وهران السانية

تصدر  ،البحوث والدراساتمجلة  ،والسعودية ليبياالحماية الجنائية لآلثار في  .8

 (،1العدد)، 16المجلد  ،،الجزائر"الواديلخضر" هالشهيد حم جامعةعن 

 2019شتاء
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اسهامات أنثروبولوجيا االستشراق في حفظ التراث اإلسالمي "االستشراق  .9

تصدر عن مخبر الدراسات االفريقية  ،مجلة الحوار الفكري ،البريطاني نموذجا"

 ، الجزائر ،جامعة أحمد دراية أدرار للعلوم االنسانية والعلوم االجتماعية

 2019( لسنة 2، العدد)14المجلد 

جامعة زيان  ،مجلة تنوير للدراسات األدبية واألنسانيةلآلثار،  اإلسالمية الشريعة نظرة 10

 ، " تحت الطبع"الجزائر ،عشور الجلفة

 شهادات شكر وتقدير
رسالة شكر وتقدير من الدكتور محمد مهاتير رئيس وزراء ماليزيا عن المشاركة بدراسة  -

للمهددات الداخلية " الرسول محمد صلى هللا عليه وسلم بعنوان دور الحكم الراشد في التصدي 

ثالث نموذجا وقدوة" ضمن مؤتمر الحكم الراشد وأثره في تحقيق النهوض الحضاري المؤتمر ال

 . 2016نوفمبر  19/18/17بالسودان لمنتدي كوااللمبور المنعقد 

 08/04/2019 بتاريخ "من منصة "أُريد""باحث ُمباِدر وسام -

 08/04/2019 بتاريخ منصة "أُريد" ُمْبِدعوسام  -

 محكم في المجالت الدولية العلمية:
عن جامعة أبو بكر  تصدر ،محكم خارجيعضو في مجلة انثروبولوجيا األديان بصفة  -

 02/04/2019الجزائر منذ  ،بلقايد تلمسان

تصدر عن مخبر الدراسات  ،محكم خارجيبصفة  عضو في مجلة الحوار الفكري -

الجزائر منذ  ،جامعة أحمد دراية أدرار، للعلوم االنسانية والعلوم االجتماعية االفريقية

14/07/2019 

 جمعيات  عضوية
 2018-2017عام  (ACSS)عضو المجلس العربي للعلوم االجتماعية -

 2017للنشر االلكتروني للمجالت العلمية الجزائرية (ASJP)كترونيةمنصة االعضو ال -

 2018منذ عام  الدولية ضياءالمنصة العلمية في عضو  -

 2018( منذ عام  MBRNشبكة أبحاث المسلمين في بريطانيا ) عضو في  -

 2019منذ عام  ((ASRTمصر قاعدة معارف خبراء عضو في  -

 2019عضو منصة "أُريد" في الجامعة المستنصرية )العراق( منذ عام  -

 2019عام نذ ( مRAI)  لألنثروبولوجياعضو الجمعية الملكية البريطانية  -

 خدمات مجتمعية 

 2015منذ عام  في برنامج الطفولة  عضو متطوع في منظمة اليونسكو  -


