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 أستاذ الدكتور نبيل محمد توفيق السمالوطي 

 مسلم  :الديانة –مصري  :الجنسية -م  5/10/1941 :الميالد

  المؤهالت:

 يد ج –م  1962درية امعة اإلسكنج –ليسانس اآلداب قسم الدراسات الفلسفية واالجتماعية كلية اآلداب  -1

 1968كليتتتة اآلداب جامعتتتة اإلستتتكندرية  –ماجستتتتير عتتتا علتتتم االجتمتتتاع متتتال معاتتتد العلتتتوم االجتماعيتتتة  -2

 بتقدير عام ممتاز 

  األولا.بمرتبة الشرف  1973كلية اآلداب جامعة اإلسكندرية  اإلجتماع:دكتوراه عا علم  -3

  الوظيفي:التدرج 

  1978 – 1973   ألزهرا جامعة –مدرس بكلية البنات اإلسالمية  -1

  1984 – 1978  أستاذ مساعد لعلم االجتماع بجامعة األزهر  -2

 اآلال  حتى 1984 امعة األزهر ج –أستاذ بكلية الدراسات اإلنسانية   -3

  2002- 1996 تولا رئاسة قسم اإلجتماع بكلية الدرسات اإلنسانية مال  -4

  2002- 2000  د لكلية الدراسات اإلنسانية بالدقالية مال يعم -5

 اآلال  – 2002  أستاذ متفرع بكلية الدراسات اإلنسانية بالقاهرة  -6

 ( )المؤلفات 
  كتاب عا البيئة وعلم االجتماع. 51قام بتأليف عدد 
 

 علمية محكمة  في مجالتاألبحاث العلمية المنشورة 
 بحث عا المجالت العلمية المحكمة. 16قام بعمل العديد مال األبحاث العلمية وعددها 
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 العلميةالرسائل اقشة من

رستالة مناتا ةمستة دكتتوراه أشترعت علياتا عتا كليتة  20عتا الستت ستنوات األةيترة علتى مايزيتد عتال  أشرف ونتاق 

 أشتترعت علياتتا والبتتاقا مناقشتتات عتتا جامعتتات األزهتتر ماجستتتير 3والدراستتات اإلنستتانية بالقتتاهرة وتفانتتا األشتتراف 

 وعيال شمس وغيرها

 والدولية:أهم المؤتمرات المحلية 

 مؤتمر محلا ودولا عا علم االجتماع والعلوم البيئية.  75شارك عا أكثر مال 

  :دراسات ومقاالت في الصحف المصرية والعربية

تم نشتر العشترات متال المقتاالت والدراستات واألحاديتث الصتحفية عتا الصتحف المصترية القوميتة والصتحف العربيتة 

. وللمؤلتتف متتداةالت متعتتددة عتتا الصتتفحة الدينيتتة لةهتترام المصتترية  كالشتترا األوستتل والجزيتترة الستتعودية وغيرهتتا

المنشتتتورة بصتتتفحة   وغيرهتتتا متتتال صتتتحف ومجتتتالت مصتتترية وعربيتتتة وعيمتتتا يلتتتا نمتتتاذ  متتتال الدراستتتات والمقتتتاالت 

 (  إسالميات 

 والدروع:وسمة بعض األ 

 اقعالمعاصر.درع بمناسبة المؤتمر الدولا لةسرة ومتغيرات الو مال جامعة أم درماال بالسوداال  -

 وسام مال جامعة تنسيا الكليات بكيرال بالاند. -

عتتداد  - لقتتا  محا تترات عامتتة واإ وستتام متتال جامعتتة الستتللاال شتتريف علتتى عتتا برونتتاي لزيتتارة الجامعتتة واإ

 مؤتمر مشترك مع رابلة الجامعات اإلسالمية 

 .وسام مال كلية العمارة والفنوال اعسالمية جامعة العلوم اإلسالمية العالمية باألردال -

 امعة الشام سوريا.ج –سالما معاد الشاام العالا مال مجمع الفتح اإلدرع  -

 . 2017وسام مال جامعة ومعاهد تزكا إندونيسيا  -

 .2014درع مال جامعة المير عبد القادر قسنلينة الجزائر  -

 .2017كواللمبور  العالمية بماليزيادرع الجامعة اإلسالمية  -

 م.2000درع مال جامعة المنيا مصر  -

 م.2008اليمال  –ال جامعة صنعا  درع م -


