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  حسن عبد السالم حسن عمرو
  البيانات الشخصية  

  ١٩٨٠أغسطس  ١٩  : تاريخ الميالد
  : مكان الميالد
  المحافظة :

  القوصية
  اسيوط

  مصرى  :الجنسية 
  ٢+  متزوج  :الحالة االجتماعية 
  أدى  الخدمة  : الموقف من التجنيد

  شارع مسجد تنمية المجتمع –القوصية  –أسيوط  -مصر  : العنوان
  )٢٠٢(٠٨٨٤٧٥١٨٣٨  : م التليفونرق

  +٢٠١٠٠٠٢٥٢٠٨٨  المحمول :رقم 
  التعليم Mr.AmrHassan80@Gmail.com  : البريد االلكترونى

  أسيوط  :الجامعة 
  التربية  : الكلية
  تكنولوجيا التعليم   : القسم

  ٢٠٠١  : سنة التخرج
  : التقدير

  : تمهيدي ماجستير
  جيد جداً 
  دارة ( مازالت ادرس فى التيرم الثاني حالياً )تخصص إ ةنيدبلومة مه ٢٠١٦ – ٢٠١٥

  البيانات الوظيفية
   تطوير تكنولوجى أول خصائى ا  : الوظيفة
  التربية و التعليم  :الوزارة 

  التعليمية  أسيوط  :المديرية 
  :االدارة 

  تاريخ التعيين : 
  : الدرجة المالية

  القوصية التعليمية 
٢٠٠٢/  ٥/  ١  

  )  ٢٠١٢/ ٥/  ٢٧منذ  خصصية  (الت الثانية
  الثانوية بنات ( معلم حاسب بالحصة ) ممدرسة احمد عبد الرحي ٢٠٠١

  : المدرسة 
  مدرسة عزبة مراد االعدادية المشتركة٢٠٠٤ –٢٠٠٢
  مدرسة االعدادية الحديثة ٢٠٠٦ –٢٠٠٤
  مدرسة االتحاد االبتدائية بنين  ٢٠٠٦
  كة مدرسة التمساحية االعدادية المشتر ٢٠٠٨
  مدرسة مجمعة قصير العمارنة االعدادية غرب النيل ٢٠١٥
  الخبرات  مدرسة دير القصير الثانوية العامة المشتركة  ٢٠١٥

  

 حتى االن – ٢٠٠٢/  ٥/ ١( بمصر التربية و التعليمبوزارة  عاماً عشر اربعة(    مدير الصيانة بشركةITS   ) ٢٠٠٨ – ٢٠٠٦للكمبيوتر (    إنفو سنتر للتدريب مدير التدريب فى شركة )٢٠١٤ – ٢٠٠٨(   معالعمل  ) ٢٠١١ -  ٢٠٠٩الجمعية النسائية بأسيوط (   معالعمل  ) ٢٠١٢ – ٢٠١٠جمعية المعرفة و التنوير لتنمية المجتمع بالقوصية(   معالعمل  ) ٢٠١٤ – ٢٠١١الجمعية الخيرية لتنمية بفزارة  (  العمل مع جمعية بسمة امل لتنمية المجتمع  
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  مهارات اللغة                                  
   باللغة االنجليزية فى الكتابة  جداً  جيد جدا فى قراءة اللغة االنجليزية و جيد 

  
  الدورات الحاصل عليها  

 Visual Basicدورة فى الفيجوال بيسك   ٢٠٠٠يوليو 

  ٢٠٠١سبتمبر 

BBSA (Basic Business Skills Acquisition) 
 180  مج االوفيس ساعة براMicrosoft Office 2000 
 108    ساعةBusiness English  
 72   ساعةBusiness Writing  
 30  ساعةPresentation Skills  
 ساعة   ١٦Introduction to Accounting, marketing, and sales  

  Berlitz Certificate Level 1-4  ٢٠٠١ سبتمبر 
  ساعة تدريبية ) ٩٠٠( IBMمن شركة   CWI 410 – CIW 430  ٢٠٠٢يونيو 

  االصدار الرابع   ICDLشهادة الرخصة الدولية لقيادة الحاسب االلى    ٢٠٠٦  ديسمبر
  Visual Basic.Netساعة تدريبية فى  ١٢٠لمدة دورة   ٢٠٠٨  أغسطس
  ٢٠٠٨ ديسمبر 

  ٢٠١٥مايو 
  Microsoft FrontPageساعة فى  ١٢٠دورة لمدة 

  ة لمديرى و وكالء المدارسدورة مهارات القياد
  
  مهارات االتصال 

    عملالقدرة على العمل كفريق مع مجموعة  
   القدرة على العمل تحت ضغط  
    القدرة على االنجاز فى العمل فى وقت قليل مع المهارة  
    القدرة على تعلم مهام جديدة و التأقلم على كافة االوضاع التى تستجد 

  الهوايات  
    القراءة  
   لتصفح فى االنترنتا  
   السفر  
    مشاهدة االفالم االجنبية  
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  االنشطة االجتماعية و الخدمات 
شاب و فتاة على مهن مختلفة و  ١٠٠٠فى تدريب اكثر من  الجمعية النسائية  باسيوطالمشاركة مع   -١

 –صيانة ريسيفر  –يادة ق –اعداد مدربين  –اتوكاد  –برمجة  –صيانة  –برامج كمبيوتر مختلفة ( أوفيس 
ديروط  –و تم ذلك فى اربع مركز مختلفة ( القوصية صيانة شبكات )  –صيانة شاشات  –تبريد و تكييف 

 ابنوب )  –منفلوط  –
شاب على برامج  ٥٠٠فى تدريب ما يقرب من  جمعية المعرفة و التنوير بالقوصيةالمشاركة مع  -٢

 انة كمبيوتر ) صي  -  ICDL –الكمبيوتر المختلفة ( أوفيس 
شاب و فتاة على اللغة االنجليزية و  ٧٠٠فى تدريب الجمعية الخيرية لتنمية المجتمع بفزارة المشاركة مع  -٣

 برامج الكمبيوتر المحتلفة  
المشاركة مع نقابة التطبييقين فى تنفيذ منح للشباب مقدمة من وزارة التجارة و الصناعة حيث تم تدريب  -٤

مجموعة برامج االوفيس ، المحاسبة باستخدام برنامج االكسيل و البيتش  -شاب و فتاة على :  ٥٠٠٠
 تري ، التنمية البشرية ، الفوتو شوب ، التسويق ، الترجمة ، الشبكات .

شاب و فتاة على كيفية المشاركة السياسية  ١٠٠المشاركة مع جمية بسمة أمل لتنمية المجتمع فى تدريب  -٥
  العامالعمل االنشطة الجتماعية و  اشخاص يمكن الرجوع اليها فى   شباب بعد الثورة فى النهوض بمصر بالعمل ال باالعتصامات .و االجتماعية الفعالة و دور ال

 )باسيوط ( الجمعية النسائية   ٠١٠٢٠٩٧٦٦١٧أ. دمحم حمدى   -٦
 )بالقوصية ( جمعية المعرفة و التنوير   ٠١٠٠٩٢٦٦٢٦٣ا. احمد عبد التواب  -٧
 ( الجمعية الخيرية لتنمية المجتمع بفزارة ) ٠١٠٠٥٨٦٠٩٩١١أ. دمحم هارون -٨
  )( جمعية بسمة امل بالقوصية ٠١٠٠٦٦٠٥٨٩٥أ. محمود عبد الرحيم  -٩


