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سٌـــــرة ذاتٌــــــة

أوالا  :البٌانات الشخصٌة :


االسم :

د .اٌمن علً طه حسن
متزوج
6291-5-92
ش الحسٌنى – مقبل – بنى سوٌف
مصري

الحالة االجتماعية :
تاريخ الميالد :
مكان الميالد:
الجنسية :
اللغة التي يجيدها :
التخصص العام :
التخصص الدقيق :
رقم الهاتف :
رقم الموبايل  :
البريد االليكتروني 

ة

العربية -االنجليزية
علم االجتماع
اعالم سكاني – علم اجتماع االتصال
200046020
29225450290-29024424422
Ha575.ayman@yahoo.com

ثانٌا :المؤهالت العلمٌة:
تاريخ الحصول عليها

الدرجة

الكلية

التخصص العام

الدولة

الجهة

الدكتوراه

5112-11-52

علم االجتماع

اآلداب

ج بنى سويف

مصر

الماجستير

5118-8

علم االجتماع

اآلداب

ج بنى سويف

مصر

البكالوريوس

ليسانس5118

بكالوريوس5112

علم

االعالم

االجتماع اآلداب
االعالم

القاىرة بنى سويف مصر

ج القاىرة

مصر

ثالثا :التدرج االكادٌمً
الوظيفة
معيد

1999

علم االجتماع

اآلداب

ج بنى سويف

مصر

مدرس مساعد

5118

علم االجتماع

اآلداب

ج بنى سويف

مصر

مدرس

5112

علم االجتماع

اآلداب

القاىرة بنى سويف مصر

1

كلٌـــة اآلداب
وحدة ضمان الجودة والتأهٌل االعتماد

رابعا :الدورات و الورش التدرٌبٌة التً تم الحصول علٌها:
اسم الدورة أو الورشة
الرخصة الدولية لقيادة الحاسب

طبيعة الدورة

السنة

الجهة

نظري وتطبيقي

المركز العلمي

دورة إتقان اللغة اإلنجليزية

نظرى

مركز اللغات والترجمة بكلية 5111

-1إدارة الوقت واالجتماعات.

نظري

جامعة بنى سويف  ،مركز تنمية 5118

االلى(ICDL V5 )5112

ومهاراتها " التويفل"

5112

اآلداب جامعة القاىرة

القدرات

 -5أخالقيات البحث العلمي.
-2استخدام التكنولوجيا في
التدريس

5118
5118
5111
5111

-4نظم الساعات المعتمدة.

5115

-2معايير الجودة فى العملية

5112

التدريسية.

5112

-6النشر الدولى للبحوث
العلمية.

 -7إدارة الفريق البحثى.

-8التخطيط االستراتيجى.

-9الجوانب المالية والقانونية في

االعمال الجامعية.

 -11الخرائط الذىنية.

-11آداب وسلوك المهنة فى

العمل الجامعى.

-15بناء العقلية البحثية.

كلية اآلداب ج بنى سويف

-12مهارات استخدام مصادر

المعلومات.

-14مهارات القراءة السريعة.
-12مهارات الكتابة العلمية.
-16التفكير الناقد
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خامسا :المناصب اإلدارٌة:
الدرجة األكاديمية

الوظيفة
المنسق االكاديمي
للجودة

بداية الخدمة

مدرس

نهاية الخدمة

5116/11

الجهة
آداب بنى سويف

مازال قائم بالعمل

الدولة
مصر

سادسا :اإلنتاج العلمً
أ.الرسائل العلمية
الجامعة
المانحة

عنوان الرسالة

الكلية  /القسم

تاريخ
اإلجازة

التقدير

الدرجة

القنوات الفضائية ونسق القيم

بنى سويف

اآلداب

5118

ماجستير

ممتاز

وسائل االتصال الجماىيري

بنى سويف

اآلداب

5112

دكتوراه

مرتبة الشرف االولي

في المجتمع المحلي
والوعي السكاني

ب ) الكتاب :
عنوان الكتاب

المؤلف /المؤلفين

القنوات الفضائية ونسق القيم

مكان النشر

اسم الناشر

ايمن البارودي

تاريخ النشر الصفحات

دار ايتراك

القاىرة

5114

581

علم االجتماع االعالمي

ايمن علي

دار الجوىرة

القاىرة

5112

561

علم اجتماع االتصال

ايمن علي

دار الكتاب الجامعي

بنى سويف

5116

121

الديموجرافيا االجتماعية

ايمن علي

دار الكتاب الجامعي

بنى سويف

5116

121

المدخل الي علم االجتماع

ايمن علي

دار الكتاب الجامعي

بنى سويف

5116

111

ب ) الدوريات:
عنوان البحث

المؤلف /المؤلفين

اسم الدورية

بيانات النشر
العدد /المجلد

السنة

ال يوجد

ج) أجزاء من كتب:
عنوان البحث( الفصل ) عنوان الكتاب والمحرر

المؤلف /المؤلفين

اسم الناشر

ال يوجد
3

مكان النشر

تاريخ النشر

الصفحات

رقم اإليداع
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د) بحوث مؤتمرات (المشاركة بورقة عمل )
المؤلف /المؤلفين

عنوان البحث

الجهة الراعية

عنوان المؤتمر

السنة

مكان انعقاده

ال يوجد

ىـ) أعمال مترجمة:
المترجم  /المترجمون

عنوان العمل المترجم

عنوان العمل باللغة األصلية

مؤلف العمل األصلي

اسم الناشر

مكان النشر

ال يوجد

سابعا :الخبرات األكادٌمٌة
أ) اإلشراف على الرسائل الجامعية:
الدرجة

عنوان الرسالة

سنة التسجيل

الجهة

سنة اإلجازة

المسئولية

ال يوجد

ب) مناقشة وتحكيم الرسائل الجامعية
عنوان الرسالة

الجهة

الدرجة

المسئولية

سنة اإلجازة

ال يوجد

ج) المقررات الدراسية التي تم تدريسها:
اسم المقرر

اللغة

المرحلة

الكلية

الجامعة

الدولة

علم اجتماع االتصال

العربية

الثالثة

اآلداب

بنى سويف

مصر

الديموجرافيا االجتماعية

العربية

الثانية

اآلداب

بنى سويف

مصر

المدخل الى علم االجتماع

العربية

االولي

اآلداب -تمريض

بنى سويف

مصر

الجريمة وانحراف االحداث

العربية

الرابعة

اآلداب

بنى سويف

مصر

د) األعمال االستشارية العلمية:
المهام

الجهة

السنة

ال يوجد

ىـ) األعمال االستشارية الفنية:
المهام

الجهة
4
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ال يوجد

و) تحكيم األعمال العلمية:
عنوان الدراسة
االعالم والديمقراطية

الجهة

الدولة

السنة

مركز البحوث واالستشارات

قطر

5112

االجتماعية لندن

ز) تحكيم برامج تعليمية
المهام

السنة

الجهة

ال يوجد

ح) الدورات او الورش التدريبية التي تم تدريسها:
اسم المحور

اسم الدورة

السنة

الجهة

ال توجد

ط) الندوات والملتقيات ( :مشاركة بدون ورقة عمل)
اسم اللجنة العلمية
المشاركة السياسية للمرأة

الجهة

المدينة

السنة

المجلس القومي للمرأة

بنى سويف

5114

مركز االعالم

بنى سويف

5115

مركز االعالم

بنى سويف

5112

االعالم والمشاركة البرلمانية
الوعي السياسي واالنتخابي

ثامنا :الخبرات العملٌة
أ)

عضوية اللجان العلمية:
المهام

اسم اللجنة العلمية

الجهة

السنة

الدولة

ال توجد

ب)

عضوية اللجان الفنية:
اسم اللجنة العلمية

المهام

الجهة

السنة

الدولة

ال يوجد

ج) عضوية النقابات والجمعيات المهنية:
اسم النقابة
االجتماعيين

الجهة

سنة االشتراك

بنى سويف

1998
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النقابة العامة ألعضاء ىيئة التدريس

5112

مصر

د) عضوية الجمعيات العلمية :
اسم الجمعية

سنة االشتراك

الجهة
ال يوجد

تاسعا :أنشطة عامة
أ) ندوات عامة:
عنوان الندوة

مكان الندوة

المشاركة السياسية للمرأة

تاريخ الندوة

المجلس القومي للمرأة

5114

االعالم والمشاركة البرلمانية

مركز االعالم

5112

الوعي السياسي واالنتخابي

مركز االعالم

5112

كيفية اختيار شريك الحياة

جامعة بنى سويف

5116

ب) نشرات:
عنوان النشرة

بيانات النشر

اسم الناشر

ال يوجد

ج) مقاالت أدبية:
عنوان المقال

اسم الناشر

الحالة

الفلول الي اين؟

عيون مصر

مقال

التحرش الجنسي واقع مؤلم

عيون مصر

مقال

الدروس الخصوصية شر البد منو

عيون مصر

مقال

مداخالت متنوعة

الجمهورية

تحقيقات

عنوان الموقع

جريدة الجمهورية  -مصر

د) أوراق طائرة( :مقدمة الكتاب  /تقديم عمل  /كلمة تحرير ).........
الدورية

عنوان المقال

الحالة

ال توجد

عاشرا :الجوائز واألوسمة:
الجهة

اسم الجائزة
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