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 كليـــة اآلداب

 وحدة ضمان الجودة والتأهيل االعتماد

 

 سٌـــــرة ذاتٌــــــة

 : الشخصٌة البٌانات:  أولا 

 

  

   

 

 

 

 

 

 

المؤهالت ثانٌا: 

 : العلمٌة

 الحصول تارٌخ الدرجة

 علٌها

 الدولة الجهة الكلٌة  التخصص العام

 مصر جامعة القاهرة اآلداب علم الجتماع 0222 الدكتوراه

 مصر جامعة القاهرة اآلداب علم الجتماع 5991 الماجستٌر

 مصر جامعة القاهرة اآلداب علم الجتماع 5999 البكالورٌوس

 ج الكادٌمً التدرثالثا: 

 د. حسنً إبراهٌم عبد العظٌم :  السم

 متزوج : الحالة الجتماعٌة 

 50/5/5991 : تارٌخ المٌالد 

 بنً سوٌف : مكان المٌالد

 مصري :  الجنسٌة

 العربٌة : ٌدها اللغة التً ٌج

 علم الجتماع : التخصص العام 

 علم الجتماع الطبً  :  صص الدقٌقخالت

   25292909095:الهاتف رقم 

  25292909095رقم الموباٌل : 

  Drhosni2512011@yahoo.com البرٌد اللٌكترونً

mailto:Drhosni2512011@yahoo.com
mailto:Drhosni2512011@yahoo.com
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 كليـــة اآلداب

 وحدة ضمان الجودة والتأهيل االعتماد
      الوظٌفة 

 مصر جامعة القاهرة اآلداب علم الجتماع  معٌد

 مصر جامعة القاهرة اآلداب علم الجتماع  مدرس مساعد

 مصر جامعة القاهرة اآلداب علم الجتماع  مدرس

 :الورش التدرٌبٌة التً تم الحصول علٌهاالدورات و ابعا: ر

 ةالسن الجهة الورشة الدورة أو اسم 

 للمدرسٌن الكفاءة رفع دورة

 الجتماع علم فً المساعدٌن

  واألنثروبولوجٌا

 بجامعة الجتماعٌة والدراســـات البحوث مركز

  القاهرة،

 .5999 أكتوبر

 للمعلم المؤهلة اآللً الحاسب دورة

  الجـامعً

حتى 5/4/0222 من فً الفترة جامعة القاهرة

09/4/0222 

  نجلٌزٌةاإل للغة التدرٌبٌة الدورة

(TOEFL ) 

حتى  5/55/0222الفترة من  القاهرة لجامعة التابع والترجمة األجنبٌة اللغات مركز

2/5/0225. 

والقٌادات  التدرٌس هٌئة أعضاء قدرات تنمٌة مشروع العمل وضغوط الوقت إدارة دورة

 جامعة بنً سوٌف –

 . 0221 فبراٌر

 والقٌادات التدرٌس هٌئة أعضاء قدرات تنمٌة مشروع المقــــــرر تصمٌم دورة

 سوٌف بنً جامعة –

 0221مارس 

 الرخصة على للحصول تدرٌبٌة دورة

 (ICDL) الكمبٌوتر لقٌادة الدولٌة

 0221إبرٌل  المصرٌـــــــــة للجامعات األعلى المجلس

 Training of المدربٌن تدرٌب دورة

trainers "TOT   "مشروع  ــ. 

 0221 ماٌو  سوٌف بنً جامعة – عالًال للتعلٌم المؤدٌة الطرق

 :خامسا: المناصب اإلدارٌة

 الدولة الجهة  نهاٌة الخدمة  بداٌة الخدمة الدرجة األكادٌمٌة الوظٌفة 

      

      

 سادسا: اإلنتاج العلمً
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 كليـــة اآلداب

 وحدة ضمان الجودة والتأهيل االعتماد
  الرسائل العلمٌة 

 الجامعة الرسالة عنوان

 المانحة

 تارٌخ القسم/  الكلٌة

 اإلجازة

 التقدٌر الدرجة

دور الطبٌبب فً المجتمع الرٌفً: 

دراسة مٌدانٌة لعٌنة من قرى 

 محافظة بنً سوٌف

ببنً سوٌف اآلداب كلٌة  القاهرة

 قسم علم الجتماع –

 ممتاز الماجستٌر 5991

العوامل اإلٌكولوجٌة والمرض: 

دراسة سوسٌوأنثروبولوجٌة 

 لمرضى الكبد

كلٌة اآلداب ببنً سوٌف  القاهرة

 اعقسم علم الجتم –

مع  مرتبة الشرف األولى الدكتوراه 0222

التوصٌة بطبع الرسالة على 

 نفقة الجامعة

 :  الكتاب(  ب

 الصفحات النشر تارٌخ  النشر مكان الناشر اسم  المؤلفٌن/ المؤلف الكتاب عنوان

 599 0221 بنً سوٌف مكتبة برج الجامعة د. حسنً براهٌم عبد العظٌم الرٌفً المجتمع لدراســـة مدخل

 052 .0255  سوٌف  بنً  الجامعً الكتاب دار ،مكتبة العظٌم عبد براهٌم حسنً. د  التصال ســـوسٌولوجٌا فً مقدمة 

 012 .0250 سوٌف بنً   الجامعً الكتـــاب دار مكتبة العظٌم عبد براهٌم حسنً. د   الطبً، الجتماع علم إلى مدخل

 فكر فً قراءة: السوسٌولوجٌة النظرٌة

 الكالسٌكٌة: والتجاهات لروادا

 001 0251  سوٌف بنً  األصول  دار مكتبة العظٌم عبد براهٌم حسنً. د

 :الدورٌاتب ( 

 اسم الدورٌة المؤلف/ المؤلفٌن عنوان البحث
 بٌانات النشر

 السنة  العدد/ المجلد 

 تحلٌلٌة دراسة: والمعرفة والسلطة الجسد

 تأسٌس فً فوكـو مٌشٌل إلســهام

 الجسد سـوسـٌولوجٌا

جامعة بنً  – مجلة كلٌة اآلداب د. حسنً براهٌم عبد العظٌم

 سوٌف

العدد الثانً 

 عشر

0229 

 تحلٌل: للمرض الٌكولوجٌة األبعاد

 اإلنســان بٌن العالقة لجدلٌة سوسٌولوجً

 " والبٌئة

 0229ٌولٌو  40العدد  مجلة علوم إنسانٌة، هولندا  العظٌم عبد براهٌم حسنً. د

: الشعبً المعتقد فً األنثوي الجسد صورة

 " أنثروبولوجٌة – سوسٌو رؤٌة

 الجتماعٌة، والعلوم اآلداب مجلة العظٌم عبد براهٌم حسنً. د

 المنٌا جامعة – اآلداب كلٌة

 0252ٌونٌو  15العدد 
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 كليـــة اآلداب

 وحدة ضمان الجودة والتأهيل االعتماد
 قراءة: الثقافً المال ورأس والطبقة الجسد

 " بوردٌو بٌٌر سوسٌولوجٌا فً

 الجتماع لعلم العربٌة المجلة العظٌم عبد مبراهٌ حسنً. د

 بٌروت( إضافات)

 0255صٌف  51العدد 

 دراسة: المرض وسلوك المعلوماتً الوعً

 اللتهاب مرضى من عٌنة على مٌدانٌة

  cبالفٌروس الكبدي

د. حسنً إبراهٌم عبد 

 العظٌم

 د. محمد حسن عبد العظٌم

 والعـلوم اآلداب مجـلة

 – اآلداب كلٌة الجتماعٌـة،

 المنٌا جامعة

 0254ٌونٌو  19العدد 

 عبد إبراهٌم د. حسنً " أنثروبولوجٌة – سوسٌو مقاربة: األلــم

 العظٌم

 0251خرٌف  العدد الثانً مجلة نقد وتنوٌر، الكوٌت

 للممارسات والرمزٌة الجتماعٌة األبعاد

 لظاهرة سوسٌولوجً تحلٌل: الجسـدٌة

 " اإلناث ختان

 عبد مإبراهٌ حسنً. د

 العظٌم

 0251 شتاء الثالث العدد  الكـوٌت  وتنوٌـر، نقـد مجلة

 للشـٌخوخة والثقافٌة الجتماعٌة المحددات

 من لعٌنة أنثروبولوجٌة دراسـة: النشـطة

 "  ســوٌف بنً بمحافظة المسنٌن

 بنً جامعة – اآلداب كلٌة بمجلة 

 سوٌف

 دٌسمبر/ أكتوبر 21 العدد

0251. 

 :ج( أجزاء من كتب

عنوان الكتاب  عنوان البحث) الفصل ( 

 والمحرر

 رقم اإلٌداع  الصفحات تارٌخ النشر مكان النشر  الناشراسم  المؤلف/ المؤلفٌن

        

        

 ( بورقة عمل  )المشاركة د( بحوث مؤتمرات  

الجهة  عنوان  المؤتمر المؤلف/ المؤلفٌن عنوان البحث

 الراعٌة

 السنة مكان انعقاده

 المال رأس تنمٌة فً التطوعً العمل دور

 من عٌنة على مٌدانٌة دراسة:  للمرأة الجتماعً

 بنً بمحافظة الجتماعً العمل فً المشاركات

 .سوٌف

د. حسنً إبراهٌم عبد 

 العظٌم

 د. حسام جابر أحمد

 وتفعٌل اإلنسانٌة العلوم

 العمل مؤسسات دور

 التطوعً

جامعة بنً 

 سوٌف

جامعة بنً 

 سوٌف

ٌل إبر

0252 
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 كليـــة اآلداب

 وحدة ضمان الجودة والتأهيل االعتماد
      

 

 : هـ( أعمال مترجمة 

المترجم /  عنوان العمل المترجم

 المترجمون

عنوان العمل  باللغة 

 األصلٌة

تارٌخ  مكان النشر   اسم الناشر  مؤلف العمل األصلً

 النشر

 Cultural أ.د. السٌد حامد األنثروبولوجٌا الثقافٌة

Anthropology 

قافة دار الث مارفن هارٌس

 العربٌة

 0220 القاهرة

       

       

 سابعا: الخبرات األكادٌمٌة

 :اإلشراف على الرسائل الجامعٌة       ( أ 

 المسئولٌة سنة اإلجازة سنة التسجٌل الجهة الدرجة عنوان الرسالة

 وتعدد الزواجً التوافق

 مقارنة دراسة: الزوجات

 فً والحضر الرٌف بٌن

 سوٌف بنً محافظة

مشرف  - 0250 بنً سوٌف راهدكتو

 مشارك

مشرف  - 0229 بنً سوٌف ماجستٌر البٌئة واإلعاقة

 مشارك

      

      

 

 مناقشة وتحكٌم الرسائل الجامعٌة   ( ب

 المسئولٌة سنة اإلجازة الجهة الدرجة عنوان الرسالة
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 كليـــة اآلداب

 وحدة ضمان الجودة والتأهيل االعتماد
     

     

 : ج( المقررات الدراسٌة التً تم تدرٌسها

 الدولة الجامعة الكلٌة المرحلة اللغة قرراسم الم

 مصر بنً سوٌف اآلداب اللٌسانس العربٌة علم الجتماع الطبً

 مصر بنً سوٌف العالج الطبٌعً البكالورٌوس اإلنجلٌزٌة علم الجتماع الطبً

 مصر بنً سوٌف اآلداب اللٌسانس العربٌة النظرٌة الجتماعٌة

 مصر بنً سوٌف اآلداب لٌسانسال العربٌة علم الجتماع الرٌفً

 مصر بنً سوٌف الزراعة البكالورٌوس العربٌة علم الجتماع الرٌفً

 مصر بنً سوٌف اآلداب اللٌسانس العربٌة علم اجتماع التصال

 : د( األعمال الستشارٌة العلمٌة

 السنة الجهة المهام

   

   

   

   

   

 : هـ( األعمال الستشارٌة الفنٌة

 السنة الجهة مالمها

   

   

   



 
 
 
 
 
 
 
 

 
7 

 

 كليـــة اآلداب

 وحدة ضمان الجودة والتأهيل االعتماد
   

   

 :و( تحكٌم األعمال العلمٌة 

 السنة الدولة الجهة عنوان الدراسة

    

    

    

    

 ز( تحكٌم برامج تعلٌمٌة

 السنة الجهة المهام

   

   

   

   

   

 

 :التدرٌبٌة التً تم تدرٌسها او الورش ح( الدورات

 لسنةا الجهة اسم المحور اسم الدورة
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 كليـــة اآلداب

 وحدة ضمان الجودة والتأهيل االعتماد
    

 : )مشاركة بدون ورقة عمل( ط( الندوات والملتقٌات

 السنة المدٌنة الجهة اسم اللجنة العلمٌة

    

    

    

    

    

    

    

 ثامنا: الخبرات العملٌة

 : عضوٌة اللجان العلمٌة

 السنة الدولة الجهة المهام اسم اللجنة العلمٌة

     

     

     

     

 :عضوٌة اللجان الفنٌة

 السنة الدولة الجهة المهام اسم اللجنة العلمٌة
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 كليـــة اآلداب

 وحدة ضمان الجودة والتأهيل االعتماد
     

 : ج( عضوٌة النقابات والجمعٌات المهنٌة

 سنة الشتراك الجهة اسم النقابة

   

   

 :  د( عضوٌة الجمعٌات العلمٌة

 سنة الشتراك الجهة الجمعٌة اسم 

 0220 الفشن -محافظة بنً سوٌف  ة الشاملةجمعٌة التنمٌ

 0221 الفشن -محافظة بنً سوٌف  جمعٌة الهدى للخدمات الجتماعٌة

مدٌنة بنً سوٌف  –محافظة بنً سوٌف  جمعٌة تنمٌة المجتمع المحلً

 الجدٌدة

0255 

 تاسعا: أنشطة عامة

 : ندوات عامة       ( أ 

 تارٌخ الندوة مكان الندوة عنوان الندوة

   

   

   

 :نشرات   ( ب

 بٌانات النشر اسم الناشر عنوان النشرة

   

   

   

 :ج( مقالت أدبٌة
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 كليـــة اآلداب

 وحدة ضمان الجودة والتأهيل االعتماد
 عنوان الموقع الحالة اسم الناشر عنوان المقال

    

    

    

 )مقدمة الكتاب / تقدٌم عمل / كلمة تحرٌر .........( :د( أوراق طائرة 

 الحالة الدورٌة عنوان المقال

   

   

   

 : عاشرا: الجوائز واألوسمة

 السنة الجهة اسم الجائزة 

   

   

   

   

 

 


