
 

  
 كلية التربية  

 (1029يوليوتحديث)السيره الذاتيه/

 ا.د/ ابراهيم حنفى محمد حنفى االسم

 استاذ متفرغ الوظيفه الحاليه

 شعبة الصناعات النسجية –التعليم الصناعى  القسم العلمى

 

 النشاط م

 العربى/األفريقى/المحلىمهام على المستوى الدولى/ أوال"

2  

1  

 مهام على مستوى الجامعه: ثانيا"

 كنترول بكلية التجارة جامعة حلوان   - 2

1  

 الكليهمهام على مستوى  ثالثا"
 عضو لجنة الممتحنين للفرقة الثالثة -
 عضو اللجنة العليا المتحانات بالكلية -
 وما قبلها 1022/1029رئيس لجنة التشعيب بالكلية للعام  -
 وما قبلها : 1022/1029رئيس لجنة امتحانات الشهادات المعادلة فى العام الجامعى  -
 1022/1029عضو مجلس الكلية فى العام الجامعى  -

 التدريس

 الفرقه الشعبه اسم المقرر م

 األولى  الياف نسجية طبيعية -2

 اآلولى  الياف نسجية صناعية -1

 الثانية   احصاء تطبيقى -3

 الثانية  جودة واختبارات الشعيرات والخيوط -4

 الثالثة سيج +طباعة منسوجاتن ادارة ووسائل نقل الحركة -5

 الرابعة  ادارة وحسابات انتاج -6

 الرابعة  امان صناعى -7

 الرابعة مالبس جاهزة امان صناعى -2

 الرابعة  امان صناعى -9

 الثالثة صناعات معدنية هندسة ميكانيكية -20

 الثانية مالبس جاهزة هندسة ميكانيكية -22

 الثالثة عالنزخرفة وا هندسة ميكانيكية -21

 الرابعة تعليم مفتوح –مالبس جاهزة  تحليل منسوجات 23

 الرابعة تعليم مفتوح -مالبس جاهزة اقتصاديات مالبس -24

 األنشطه الطالبيه

  

  

 :والعلميه األخرى األنشطه البحثيه رابعا"

 الرسائل العلميه:االشراف على 

 خارج الجامعه داخل الجامعه  اسم الباحث الدكتوراه

  داخل الجامعة مينا  ادور  فرج 2

     

 (   2)  عدد الرسائلاجمالى 

 خارج الجامعه داخل الجامعه  اسم الباحث الماجستير

   ال يوجد - 2

3    

 ( -)    عدد الرسائلاجمالى 

 البحث العلمى:



 

  
 كلية التربية  

 تاريخ النشر جهه النشر عنوان البحث م

2    

1    

3    

4    

 المشاركه الجهه المنظمه المؤتمرات: عا"راب

2  

1  

 يذكر اسم المؤتمر والجهه المنظمه له وطبيعه المشاركه)ببحث/حضور/رئيس جلسه/رئيس مؤتمر.....(



 

  
 كلية التربية  
 

 التنميه المهنيه)التدريب()متدرب( خامسا"

2  

1  

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

 

 المشروعات المموله: سادسا"

  

  

 تذكر المشروعات التى شارك فبها مع ذكر الصفه)باحث رئيسى/عضو...( والجهه المموله

 

 أنشطه خدمه المجتمع: سابعا"

 الندوات 2

  

  

 التدريب)مدرب( 1

  

  

  

 

 الصفه الجمعيات العلميه)المحليه/الدوليه( ثامنا"

2   

1   

3   
 تذكر العضويه والمنظمات المحليه والعربيه واالقليميه والدوليه مع ذكر الصفه)عضو/رئيس مجلس اداره/سكرتير....(فى الجمعيات والهيئات 

 

 أخرى سابعا"

  

  

  

  

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

 


