
 السيرة الذاتية

 لهام أحمد بسيونى حشيشإلمسيدة الدكتور / 

 لهام أحمد بسيونى حشيش إ   م :ـــــــــــــــــــــــــــــاالس

 المؤهالت العممية : 

  م بتقدير عام  9111جامعة المنوفية عام  –كمية اآلداب  –ليسانس آداب قسم اجتماع
 جيد جدًا . 

  بتدير ممتاز  7002ماجستير فى اآلداب تخصص اجتماع جامعة المنوفية عام 
  مبتقدير مرتبة الشرف األولى .  7092دكتوراه فى اآلداب تخصص اجتماع عام 

 التدرج الوظيفى : 

  72/2/7009معيدة بقسم االجتماع بكمية اآلداب جامعة المنوفية فى  . 
  م  91/4/7002جامعة المنوفية بتاريخ مدرس مساعد بقسم االجتماع بكمية اآلداب 
  م  71/2/7092مدرس بقسم االجتماع بكمية اآلداب جامعة المنوفية بتاريخ 

 ورش العمل والدورات : 

  شاركت فى مشروع المراة والتنمية بين جامعتي المنوفية وجامعة كونيكيكت األمريكية فى
(  6/99/7006 -29/90ورشتي العمل عن : حقوق المرأة والطفل ) فى الفترة من 

 ( 92/2/7002-6المرأة والمشروعات الصغيرة ) فى الفترة 
  :حاصمة عمى دورة تدريبية عمى الحاسب اآللى في 

 ( Windows – Word – Excel- Access- Power Point – Interment  ) 



  ( حاصمة عمى دورة تدريبة عمى البرنامج االحصائىSPSS ) 
 ة العممية لممعيدين والمدرسين المساعدين والباحثين فى الحصول عمى دورة رفع الكفاء

عمم االجتماع واالنثروبولوجيا من مركز البحوث والدراسات االجتماعية بجامعة القاهرة 
 .  72/6/7004م إلى  91/6/7004بتاريخ 

  الحصول عمى دورة إعداد المدرسين والمدرسين المساعدين والمعيدين لمتدريس ) دورة
 م .  7002إعداد المعمم الجامعى التى انعقدت بكمية التربية جامعة المنوفية عام 

 92/4ات البحوث التنافسية المحمية والعالمية من 0الحصول عمى برنامج مشروع – 
عضاء هيئة التدريس والقيادات بجامعة م من مركز تنمية قدرات ا 92/4/7092

 المنوفية .
  م من مركز تنمية قدرات  92/1/7097-96الحصول عمى برنامج إدارة الفريق البحثى

 أعضاء هيئة التدريس والقيادات بجامعة المنوفية . 
  2الحصول عمى برنامج معايير الجودة فى العممية التدريسية فى الفترة من-

 تنمية قدرات اعضاء هيئة التدريس والقيادات بجامعة المنوفية.م من مركز  4/4/7092
  م من  99/1/7092-1الحصول عمى برنامج تنظيم المؤتمرات العممية فى الفترة من

 مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بجامعة المنوفية . 

 الخبرات العممية : 

  عضو فى لجنة المختبرات بالكمية 
  قسم االجتماع بالكمية أمينة مجمس 
  مسئولة وحدة التدريب بالقسم 
  قمت بتدريس مادة تصميم البحوث االجتماعية 



  قمت بتدريس مادة عمم االجتماع العام 
  قمت بتدريس مادة عمم االجتماع الثقافي 
  . قمت بتدريس مادة االنثروبولوجيا االجتماعية 
  قمت بتدريس مادة قاعة بحث 
 الجتماعية لمرحمة الدراسات العميا تدريس مادة التنمية ا 
  . اإلشراف عمى مشاريع التخرج لمفرقة الرابعة 


