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 السيره الذاتيه 

 2022/ 3/ 4 تاريخ تحديث البيانات 

 امنيه حسن حسن محمود  االسم 

 مدرس الوظيفه الحاليه 

 جامعة حلوان -كلية التربية-تكنولوجيا التعليم القسم العلمى 

 01156622533محمول:  بيانات التواصل 

 omniatec2019@gmail.com: الكترونيبريد 

 العربى/األفريقى/المحلىمهام على المستوى الدولى/:أوال"

 التابعة للجمعية المصرية لتكنولوجيا التعليم.  سكرتير تحرير مجلة تكنولوجيا التعليم

 مهام على مستوى الجامعه: :ثانيا"

 

   : الكليةمهام على مستوى  : ثالثا"

 جامعة حلوان. -كلية التربية  - دراسات تربوية واجتماعية ةسكرتير تحرير مجل

 التدريس

 الفرقه الشعبه  اسم المقرر  م 

انتاج المواد التعليمية بالطرق االلية   1
 لذوي االحتياجات الخاصة. 

ذوي  تكنولوجيا التعليم 
 االحتياجات الخاصة 

 الرابعة

 الثانية  دراسات اجتماعية  تكنولوجيا التعليم في التخصص  2

 الثانية  تعليم صناعى  تكنولوجيا التعليم في التخصص  3

 الثانية  تعليم تجارى  تكنولوجيا التعليم في التخصص  4

    

    

    

 األنشطه الطالبيه 

 

 : والعلميه األخرى   رابعا"األنشطه البحثيه

 الرسائل العلميه: االشراف على 

 خارج الجامعه  داخل الجامعه   عنوان الرسالة / اسم الباحث  الدكتوراه

   

   

   

 خارج الجامعه  داخل الجامعه   عنوان الرسالة / اسم الباحث  الماجستير 

   

   

   

   البحث العلمى

 تاريخ النشر  جهه النشر  عنوان البحث  م 
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لفمت ااااا   ااتعالفت   اا-نمطا الفاا  اااااىالفلمنسا لفم  ااااا  1
لفم رتسا تنم اا ا لف ااعرا لفمتباا  ااثا  عرىا  سا لإلفکتر نعا
الفمه رلتالإلح  ئ  ا بق را عرات  مه افثىاطالعاک   الفترب  ا

الجمعية  
المصرية  

لتكنولوجيا  
 التعليم 

8 /2021 

لفمتبا  اثا  عرىااانمطا اتکرلرالفمحت ىاتعالفت   الإلفکتر نع 2
  ساتنم ا الفمها رلتالإلح ااااا ئ ا ا بقا را عرات  مها افاثىاا

  طالعاک  هالفترب  .

الجمعية  
المصرية  

لتكنولوجيا  
 التعليم 

9 /2021 

3    

الجهه   المؤتمرات:  م 
 المنظمه 

 المشاركه

1    

2    

3    

4    

المشمماركهبببحث/حرممور/رئيس جلسممه/رئيس  يذكر اسممم المؤتمر والجهه المنظمه له وطبيعه  
 مؤتمر.....(

 متدرب(مدرب/التنميه المهنيهبالتدريب(ب خامسا" 

 

 تذكر البرامج التدريبيه التى شارك فيها شامال"جهه التدريب/تاريخ التدريب 

 المشروعات المموله:  سادسا" 

  

  

 رئيسى/عرو...( والجهه المموله تذكر المشروعات التى شارك فبها مع ذكر الصفهبباحث 

 أنشطه خدمه المجتمع:  سابعا" 

 

 الصفه  الجمعيات العلميهبالمحليه/الدوليه(  ثامنا" 

  

  

  

تذكر العرويه والمنظمات المحليه والعربيه واالقليميه والدوليه مع ذكر الصفهبعرو/رئيس  
 مجلس اداره/سكرتير....(فى الجمعيات والهيئات  

 الخبرات في مجال نظم الجودة واالعتماد  تاسعا" 

 

 أخرى  عاشرا" 

 

 النموذج تذكر أى أنشطه شارك فيها ولم ترد فى االنشطه الوارده فى 
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