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 : : الـبـيـانـات الـشـخـصـيـةأولا 

 أحمد مصطفى موسى عبدهللا السم 

  دكتوراه المرتبة العلمية 

 مناهج وطرق تدريس القسم تربية الكلية جهة العمل

 تكنولوجيا التعليم التخصص

 البريد اللكتروني 01229001492 العمل الهاتف
Dr.ahmedmustafa1@gmail.com 

   AMustafa.edu@o6u.edu.eg               

 

ا: الـبـيـانـات الـعـلـمـيـة  : ثـانـيـا

 التخصص البلد اســم الجامعـــة  ســنة التخـرج الدرجـة

 مصر جامعة المنوفية 2004 البكالوريـوس
–تكنولوجيا التعليم  والتربية    

 معلم حاسب آلى

 مصر جامعة المنوفية 2005 دبلوم مهني 
  –مناهج وطرق تدريس 

 تكنولوجيا التعليم

 مصر جامعة المنوفية 2006 دبلوم خاص
  –مناهج وطرق تدريس 

 تكنولوجيا التعليم

 تكنولوجيا التعليم مصر جامعة القاهرة 2013 الماجســــتيـر

 تكنولوجيا التعليم مصر جامعة القاهرة 2018 الدكـتــــوراه

 

ا: السجل الوظيفي  : ثـالـثـا

 الفترة الزمنية جهة العمل

2008: 2006 مركز الدراسات الوطنية  

2012:  2008 أخصائى تكنولوجيا المعلومات  

تكنولوجيا المعلوماتأخصائى أول   2012 :2016  

2018: 2016 مدير تكنولوجيا المعلومات  

أكتوبر 6جامعة  -كلية التربية : وحتى اآلن1/9/2018   
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ا   : الـخـبـرات الـعـمـلـيـة والستشارية :رابـعـا

1 
البتكارية وتكنولوجيا التعليم والتدريب  التعليم بعنوانالمشاركة فى المؤتمر العلمى السادس عشر للجمعية المصرية لتكنولوجيا 

 جامعة عين شمس. –بدار الضيتفة  2018أبريل  20-19مدى الحياة فى الفترة من 

2 
تربية بعنوان "الميزة التنافسية لبحوث تكنولوجيا التعليم: نظم المؤتمر الرابع عشر للجمعية العربية لتكنولوجيات ال المشاركة في

 بجامعة القاهرة. بكلية الدراسات العليا للتربية 2018 يوليو 12 – 10فى الفترة  التعلم الذكية

3 
 2018العليا للتربية لعام شهادة تكريم من الجمعية العربية لتكنولوجيات التربية ضمن بحوث الدكتوراة المتميزة بكلية الدراسات 

 وذلك ضمن فاعليات المؤتمر الرابع عشر بعنوان" الميزة التنافسية لبحوث تكنولوجيا التعليم: نظم التعلم الذكية"

 .2018/2019الخريجين كمنسق لمعيار الطالب وأكتوبر  6المشاركة فى أعمال الجودة بجامعة  5

 .أكتوبر 6بكلية التربية جامعة لجنة الجريجين عن مسئول التنسيق  6

7 
ــاركة  ــيق للمؤتمر  فيالمشــ ــتقبل دعداد المعلم وتنميت   6الثالث لكلية التربية جامعة   الدوليالتنســ الوطن   فيأكتوبر بعنوان "مســ

 201أبريل  24، 23الفترة من  في" العربي

 .2019فبراير  10-8ة من الفتر فيبر أكتو 6والتنظيم للمؤتمر الخامس لكلية التربية بجامعة حضور ال فيالمشاركة  8

9 
ــاركة فى ــة المشـ ــمس عين جامعة التجارة بكلية  عمل ورشـ ــرى المعرفة بنك" بعنوان 2019 نوفمبر 13 ،12 يومى شـ  ،"المصـ

 .المصرى المعرفة بنك على والتسجيل الجامعى اإليميل من الستفادة فيديو لكيفية وتسجيل

10 
  25 يوم وذلك" التعليمية  العملية فى اســـوفيس  برامج وتوظيف الموديل نظام وتشـــييل  ددارة" بعنوان عمل ورشـــة المشـــاركة فى

 .شمس عين جامعة التربية بكلية 2019 نوفمبر

 

ا: البحوث واألنشطة الـعـلـمـيـة والمنشورات  :خـامـسـا

 المجال عدد البحاث / المنشورات

الدعم التكيفى ببيئة تعلم دلكترونية فى تنمية األداء المهارى والتحصيل المعرفى لمادة أثر 

الجمعية العربية لتكنولوجيات التربية. بتاريخ الكمبيوتر لدى تالميذ المدرسة اإلعدادية" مجلة 

8/11/2017. 

 تكنولوجيا التعليم

 تكنولوجيا التعليم  التعليمية()الوسائل  الخاص بمقرر كتابالدعداد المشاركة فى 

العملى لمقرر )الوسائل التعليمية(عداد كراسة المشاركة فى د  تكنولوجيا التعليم 

 تكنولوجيا التعليم  (التعليمتكنولوجيا )الخاص بمقرر كتاب الدعداد المشاركة فى 

 تكنولوجيا التعليم  (التعليمتكنولوجيا )لمقرر  العمليكراسة دعداد المشاركة فى 
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 :الدورات التدريبية: سادسا

سم الدورةد م  التاريخ الجهة المنظمة  

 1/9/2004 للكمبيوتر واللغاتالمجموعة العربية  ورة فى صيانة الحاسب اآللىد  -1

 21/03/2006 منظمة اليونسكو  ICDL   لشهادة الدولية لقيادة الحاسوبا  -2

3-  TOEFL TEST 21/2/2012 جامعة القاهرة 

4-  (MCSA) National Education Network 12/2014 

5-  (CCNA) National Education Network 9/2014 

6-  TOEFL TEST  12/1/2015 القاهرةجامعة 

 5/8/2015 جامعة القاهرة -مركز الخدمات التربوية سس الكتابة العلمية للبحوثأ  -7

 05/09/2015 األكاديمية العربية لالتطوير والتكنولوجيا ألمن الصناعى والصحة المهنيةا  -8

9-  ISO 9001 (QMS) 
Millennium integrated 

Solutions and consulting 
10/2017 

10-  
محاضرة توعية بعنوان تحديث الرؤية 

 والرسالة
 2018/ 23/10 توبرأك 6كلية التربية جامعة 

 23/10/2018 توبرأك 6كلية التربية جامعة  أعضاء هيئة التدريسالتوعية بمعيار   -11

 2018/ 6/11 توبرأك 6كلية التربية جامعة  التوعية بالهيكل التنظيمي  -12

 13/11/2018 توبرأك 6كلية التربية جامعة  بمعيار الموارد المالية الماديةالتوعية   -13

 27/11/2018 توبرأك 6كلية التربية جامعة  التدريس والتعليم التوعية بمعيار  -14

 18/12/2018 توبرأك 6كلية التربية جامعة  التعامل مع برنامج معالجة النصوص  -15

 23/12/2018 توبرأك 6كلية التربية جامعة  تهاادنتاج المقررات اإللكترونية واستخدام  -16

 24/12/2018 توبرأك 6كلية التربية جامعة  دعداد خطة مشروعات البحوث التنافسية  -17

 3/2/2019 توبرأك 6كلية التربية جامعة  الدولي للبحوث العلمية النشر   -18

 4/2/2019 توبرأك 6كلية التربية جامعة  تسويق البحوث العلمية  -19
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 6/2/2019 توبرأك 6كلية التربية جامعة  الدراسة الذاتية وكتابة التقرير السنوي  -20

 7/2/2019 توبرأك 6كلية التربية جامعة  معهم.تحديد أنماط الطالب والتعامل   -21

22-  
نموذج ممارسات  علىورشة عمل للتدريب 

 التدريس والتقويم
 5/3/2019 توبرأك 6كلية التربية جامعة 

 2019/ 19/3 توبرأك 6كلية التربية جامعة  الطالب والخريجون التوعية بمعيار  -23

24-  
البحث العلمي والنشطة   التوعية بمعيار

 العلمية
 2019/ 26/3 توبرأك 6كلية التربية جامعة 

 8/4/2019 توبرأك 6كلية التربية جامعة  توعية بحقوق الملكية الفكرية   -25

 2019/ 10/4 توبرأك 6كلية التربية جامعة  الزمات والكوارث ىتوعية بكيفية التعامل ف  -26

 2019/ 17/4 توبرأك 6كلية التربية جامعة  التوعية بمهارات السعافات الولية  -27

 اصل على دورة دعداد المعلمح  -28
بجامعة السادس من  اإللكترونييم تعلمركز ال

 أكتوبر
2019 

 لمؤسسات التعليم العاليالمراجعة الخارجية   -29
القومية  يئةواله توبرأك 6كلية التربية جامعة 

 25/9/2010-23 ان جودة التعليم والعتمادلضم

 

أحمد مصطفى موسى عبدهللاد/ السم   1/10/2019 التاريخ  التوقيع 

 
 


