االستاذ الدكتور  /حامد مصطفى عمار
جائزه مبارك فى العلوم االجتماعيه 2008
تاريخ الميالد  25 :فبراير 1921
الوظيفه الحاليه  :أستاذ غير متفرغ بكليه التربيه جامعه عين شمس
المؤهالت العلميه :
*ليسانس االداب الممتازه (تاريخ) جامعه القاهره 1941
*دبلومه التربيه – معهد التربيه للمعلمين – جامعه القاهره 1942
*ماجيستير فى التاريخ – جامعه القاهره 1945
*دبلوم المعلمين – معهد التربيه – جامعه لندن 1947
*ماجيستير فى التربيه – معهد التربيه – جامعه لندن 1949
*دكتوراه فى اجتماعيات التربيه – معهد التربيه – جامعه لندن 1952
التدرج الوظيفى :
*تدرج فى وظائف هيئه التدريس بكليه التربيه جامعه عين شمس – مدرس – استاذ مساعد – استاذ أصول التربيه من 1975 – 1952
*رئيس قسم التدريب بالمركز الدولى لتنميه المجتمع فى العالم العربى بسرس الليان من  1955حتى 1968
*رئيس قسم الدراسات التربويه  :معهد البحوث والدراسات العربيه  ,المنظمه العربيه للتربيه والثقافه والعلوم من  2003حتى االن
االسهامات والنشاط العلمى :
*المشاركه فى تأسيس المركز الدولى للتربيه األساسيه والذى تحول فيما بعد الى تنميه المجتمع  ,ثم محو األميه وتعليم الكبار منذ عام 1952
حتى 1986
*اإلسهام فى تأسيس معهد الخدمه اإلجتماعيه باألردن 1971 – 1970
*اإلسهام فى برامج مكتب اليونيسيف اإلقليمى فى ابو ظبى من 1974 – 1972
*اإلسهام فى تأسيس مركز التدريب على العمل اإلجتماعى بمسقط – سلطنه عمان  ,االردن
*اإلسهام فى وثيقه إنشاء الصندوق العربى للعمل االجتماعى التابع لمجلس وزراء الشئون االجتماعيه العرب فى تونس 1982
*اإلسهام فى تأسيس المجلس القومى للطفوله واالمومه 1991 – 1988
*اإلسهام فى إنشاء قسم الدراسات التربويه فى معهد الدراسات والبحوث العربيه المنظمه العربيه للتربيه والثقافه والعلوم 2002 – 2001
الجوائز :
*جائزه الدوله التقديريه فى العلوم االقتصاديه واالجتماعيه للمجلس األعلى للثقافه 1994
*جائزه الكويت للتقدم العلمى – مؤسسه الكويت للتقدم العلمى 1994
*جائزه احسن كتاب فى العلوم التربويه فى معرض القاهره الدولى للكتاب  ,عن كتاب (مواجهه العولمه فى التعليم والثقافه)
*جائزه أحسن كتاب فى العلوم التربويه فى معرض القاهره الدولى للكتاب  ,ووزاره الثقافه  2004 ,عن كتاب (فى افاق التربيه العربيه المعاصره
من رياض االطفال الى الجامعه )
*جائزه مبارك فى العلوم االجتماعيه مع شهاده وميداليه ذهبيه من المجلس األعلى للثقافه 2008

