
 

 

 

 البيانات الشخصية 

 هانم مبروك  خالد مصطفى       -: )بالعربي ( االسم

  Hanem Mabrouk Khaled Mostafa    -)باالنجليزية (:االسم 

 لساداتجامعة مدينة ا -التجارة         -: الكلية 

 اإلحصاء والرياضيات والتأمين      -القسم :

 اإلحصاء السكاني     -التخصص الدقيق :     اإلحصاء                 -التخصص العام :

 درجة العلمية الحالية: مدرس ال

 hanem.mabrouk@com.usc.edu.eg    -:البريد االلكتروني الرسمي 

 المؤهالت العلمية 

تاريخ الحصول  والدقيق التخصص العام    الجامعة /كلية /قسم    هـل ؤالمـــــــ
 علي المؤهل 

بكالوريوس 
االقتصاد والعلوم 

 السياسية

كلية االقتصاد  \جامعة القاهرة
قسم  \والعلوم السياسية
 اإلحصاء

 1999 اإلحصاء

ماجستير 
 اإلحصاء

كلية االقتصاد  \جامعة القاهرة
قسم  \والعلوم السياسية
 اإلحصاء

 2007 اإلحصاء السكاني \اإلحصاء 

اه الفلسفة دكتور
 في اإلحصاء

كلية  \جامعة مدينة السادات
قسم اإلحصاء \التجارة

 والرياضيات والتأمين

 2016 اإلحصاء السكاني \اإلحصاء 

 

 التدرج الوظيفي

جامعه /كلية  الدرجة الوظيفية 
  قسم /

 تاريخ شغل الدرجة التخصص    

 \جامعة المنوفية معيد 1
 \كلية التجارة
اإلحصاء 
 والرياضيات

 والتأمين

 2001 اإلحصاء

جامعة المنوفية  مدرس مساعد 2
 \فرع السادات
 \كلية التجارة
اإلحصاء 

والرياضيات 
 والتأمين

 2007 اإلحصاء

 نموذج للسيرة الذاتية

mailto:hanem.mabrouk@com.usc.edu.eg
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جامعة مدينة  مدرس 3
كلية  \السادات
قسم \التجارة

اإلحصاء 
والرياضيات 

 والتأمين

 2017 اإلحصاء

4     

 الرسائل العلمية 

 تاريخ  مناقشة الرسالة  الرسالة عنوان م

 2007 دراسة تحليلية حول عمالة األطفال في مصر 1

 2016 البيزي األسلوباإلسقاطات السكانية االحتمالية في مصر باستخدام  2

 

 االبحاث العلمية 

 تاريخ النشر  اسم البحث  م

في كلية االقتصاد والعلوم  2016 اإلسقاطات السكانية االحتمالية في مصر باستخدام األسلوب البيزي 1
 جامعة القاهرة-السياسية

2   

3   

4   

5   

6   

 ة أو فالش CDعلي والرسائل  يرجي من السادة أعضاء هيئة التدريس ارفاق نسخة من االبحاث  -ملحوظة :

  التدريبية الحاصل عليها:الدورات  

 تدريب مكان ال مدة  الدورة  التدربية اسم الدورة التدربية م

 كلية الهندسة جامعة القاهرة  دورات في الحاسب اآللي 1
كلية االقتصاد والعلوم  -

 السياسية جامعة القاهرة

الجامعة األمريكية في   دورات في اللغة اإلنجليزية 2
 القاهرة

كلية االقتصاد والعلوم   SPSSدورة في الحزم اإلحصائية  3
 السياسية جامعة القاهرة

تنمية قدرات أعضاء هيئة دورات في  4
 :التدريس

 مهارات التفكير -
 أخالقيات وآداب المهنة -
 التدريس الفعال -
 أساليب البحث العلمي -
 النشر العلمي -

جامعة  –منوفية جامعة ال 
 مدينة السادات



 اتخاذ القرارات وحل المشكالت -
 مشروعات البحوث التنافسية -
 إدارة الوقت واالجتماعات -
 تنظيم المؤتمرات العلمية -
 االتجاهات الحديثة في التدريس -

كلية االقتصاد والعلوم   دورات في التوعية البيئية 5
 جامعة القاهرة-السياسية

 جامعة مدينة السادات  ICDLدورة  6

 


