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 كليـــة اآلداب

 وحدة ضمان الجودة والتأهيل االعتماد

 سيـــــرة ذاتيــــــة

 
  : الشخصية البيانات:  أوالا 

 

  
   

 
 
 
 
 

 : العلمية المؤهالت: ثانيا
 الدولة الجهة الكلية  التخصص العام عليها الحصول تاريخ الدرجة

 مصر جامعة بني سويف االداب االنثربولوجيا الثقافية 2102 الدكتوراه
 مصر جامعة بني سويف االداب االنثربولوجيا الثقافية 2112 الماجستير
 مصر جامعة بني سويف االداب االجتماع 2112 الليسانس

 التدرج االكاديمي ثالثا: 
 الدولة الجهة الكلية  التخصص العام عليها الحصول تاريخ الوظيفة 

 مصر جامعة بني سويف االداب االنثربولوجيا 2112 معيد
 مصر جامعة بني سويف االداب االنثربولوجيا 2112 مدرس مساعد

 مصر سويف جامعة بني االداب االنثربولوجيا 2102 مدرس

 إيمان علي علي مصطفي :  االسم

 همتزوج : االجتماعية الحالة 

 02/02/0890 : الميالد تاريخ 

 قرية الالهون –مركز الفيوم  –الفيوم محافظة  –جمهورية مصر العربية  : الميالدمكان 

 ةمصري :  الجنسية

 العربية : التي يجيدها اللغة 

 االنثربولوجيا : التخصص العام 

 االنثربولوجيا الثقافية  :  صص الدقيقخالت

 ال يوجد  :الهاتف رقم 

  20223252019رقم الموبايل : 

  Srs2000srs@yahoo.com البريد االليكتروني
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 كليـــة اآلداب

 وحدة ضمان الجودة والتأهيل االعتماد
 

 :الورش التدريبية التي تم الحصول عليهاالدورات و رابعا: 
 السنة الجهة طبيعة الدورة  الورشة الدورة أو اسم 

 02/2/2112-01 البشرية جامعة بني سويف الموارد  مركز تنمية  أساليب البحث العممي
 22/2/2112-21 البشرية جامعة بني سويف الموارد  مركز تنمية  االتجاهات الحديثة في التدريس

 02/1/2112-01 البشرية جامعة بني سويف الموارد  مركز تنمية  مهارات العرض الفعال
 01/6/2112-02 البشرية جامعة بني سويف الموارد  مركز تنمية  تنمية مهارات التفكير

 02/2/2112-01 البشرية جامعة بني سويف الموارد  مركز تنمية  النشر العممي
 02/2/2112-02 البشرية جامعة بني سويف الموارد  مركز تنمية  اإلدارة الجامعية

 26/2/2112-21 البشرية جامعة بني سويف الموارد  مركز تنمية  مهارات االتصال مع أنماط التعميم المختمفة
 2/1/2112-2 البشرية جامعة بني سويف الموارد  مركز تنمية  استخدام التكنولوجيا في التدريس

 
 :خامسا: المناصب اإلدارية

 الدولة الجهة  نهاية الخدمة  بداية الخدمة الدرجة األكاديمية الوظيفة 

 ال يوجد
 سادسا: اإلنتاج العلمي

  الرسائل العلمية  . أ
الرسالة عنوان  الجامعة 

  المانحة

 التقدير  الدرجة  اإلجازة تاريخ   الكلية

االيكولوجيا الثقافية اسلوب منهجي بحث 
 في االنثربولوجيا البيئية وتطبيقاتها

 ممتاز ماجستير 2112 االداب بني سويف

التكيف الثقافي في المجتمعات المستحدثة 
بحث في االنثربولوجيا الثقافية في الواحات 

 الخارجة

مع التوصية  مرتبة الشرف االولى دكتوراه 2101 االداب بني سويف
 بالطبع والتبادل بين الجامعات

 
 سابعا: الخبرات األكاديمية

 :اإلشراف على الرسائل الجامعية       ( أ 
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 كليـــة اآلداب

 وحدة ضمان الجودة والتأهيل االعتماد
 المسئولية سنة اإلجازة سنة التسجيل الجهة الدرجة عنوان الرسالة

التكنولوجيا والعالقات االجتماعي بحث في 
 االنثربولوجيا المرئية في الواحات المصرية

 اشراف مشترك  2101 بني سويف ماجستير

التراث الشفاهي وتحديات المستقبل بحث في 
 االنثربولوجيا الثقافية في الواحات المصرية

 اشراف مشترك  2101 بني سويف ماجستير

 : ( المقررات الدراسية التي تم تدريسهاب
 الدولة الجامعة الكلية الفرقة اللغة اسم المقرر

االنثربولوجيتاريخ الفكر   مصر بني سويف االداب الثانية العربية 
 مصر بني سويف االداب الثانية علم نفس العربية مدخل علم االجتماع
 مصر بني سويف االداب الرابعة العربية االنثربولوجيا الثقافية

 مصر بني سويف االداب الرابعة العربية Eنصوص اجتماعية 
 مصر بني سويف االداب الرابعة العربية تدريب ميداني

 مصر بني سويف التربية االولى العربية مدخل لالنثربولوجيا االجتماعية
 مصر بني سويف التربية الثانية العربية الفلكلور

 ثامنا: الخبرات العملية
 :  عضوية الجمعيات العلمية

 سنة االشتراك الجهة الجمعية اسم 
بالواحات الداخلة الثنوجرافيةعية امالج  2112 مصر 

 


