
 

 

 

 السيزة الذاتيت
 

 

PERSONAL INFORMATION: 

 

  :معلىماث شخصيت
 

 

Name               

Nationality                

Date Of Birth            

ID No.                       

Issued date                
Personal Status        

No. of Dependents   

Mobile No.  

              

Phone No.                  

Address                    

E - MAIL                 

 

: Salama Hamdy Ahmed Hussein 

: Egyptian 

: 22 January 9191 

: 29119222219992 

: First Section the Arish 2/2192 

: Unmarried 

: 91 Afraad 

: 219119219292 - 219111922199 
  

: 121992119991 
: Assiut Manfalut  Manfalut Sheikh Hara No. 71 

: SalamaHamdy@hotmail.com 

 

 سالمة حمدي احمد حسٌن :        األسم          
 مصري :         الجنسٌة       

 9191ٌناٌر 22:      تارٌخ المٌالد     
 29119222219992:       رقم البطاقة     

 2/2192قسم اول العرٌش :         /تارٌخهامصدرها 
 اعزب:        الحالة االجتماعٌة 
 أفراد 91:     عدد أفراد األسرة 

 219111922199 -219119219292 :          رقم الجوال      

                    
 21992119991:     هاتف المنزل     

 91اسٌوط منفلوط شٌاخة منفلوط حاره رقم :                     العنوان
 salamahamdy@hotmail.com:        برٌد إلكترونً

ACADEMIC QUALIFICATIONS & COURSES: 
 

                :المؤهالث العلميت والدوراث
 

 

 Bachelor of Origins of Religion Batch 2192. 

 General Diploma Education in 2192. 

 Professional Diploma in Education Batch 2199. 

 Special Diploma in Education in 2191. 

 Human Development Course. 

 International Computer Driving License. 

 Course in Mobile Maintenance. 

  2192لٌسانس اصول الدٌن دفعة 

  2192الدبلومة العامة فى التربٌة دفعة 

  2199الدبلومة المهنٌة فى التربٌة دفعة 

  2191الدبلومة الخاصة فى التربٌة دفعة 

 دورة فى التنمٌة البشرٌة 

 رخصة الدولٌة لقٌادة الحاسب األلًال 
 دورة فى صٌانة المحمول  

WORKING EXPERIENCE: 
 

                 :الخبزاث العمليت
 

 

 Advocacy and Islamic Culture 

 Learn Arabic 

 Curricula and programs of education 

 Syllabuses, and teaching methods 

 The of communication, self-realization and collective action 
 Microsoft Office and installation and maintenance of Windows 

 Mobile and computer maintenance 

 

 الدعوة والثقافة اإلسالمٌة 

 تعلٌم اللغة العربٌة 

  مناهج وبرامج التعلٌم 

 المناهج وطرق التدرٌس 

 ذاتالتواصل مع االخرٌن والعمل الجماعى وتحقٌق ال 

 برنامج مٌكروسوفت اوفٌس وتركٌب وصٌانة الوٌندوز 

 صٌانة الهاتف المحمول والحاسوب 

Skills 
 

     والخبزاث المكتسبت  المهاراث

 

 Field work 

 Writing scientific and educational researches 

 Maintenance of mobile devices and computers 

 Working under pressure 

 Love of communication, dialogue and discussion 

 Field research work 

 Marketing and Sales 

 

 
 
 

 

 العمل المٌدانى . 

 كتابة االبحاث العلمٌة والتربوٌة.  

  صٌانة االجهزة النقالة والحاسوب. 

  العمل تحت ضغط. 

  حب التواصل والحوار والمناقشة. 

  عمل االبحاث المٌدانٌة. 

 التسوٌق والمبٌعات. 

Curriculum-Vitae 


