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        یر المستمر والتأھیل لالعتماد (الدورة الخامسة )نموذج التقدم لمشروع التطو
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  أوال: بیانات عامة
  مصطفى أحمد أمین االسم:

   مدرس مساعد بقسم أصول التربیة الوظیفة الحالیة:
 ١٩٧٢/  ٣/  ٢١تاریخ المیالد: 

 البحیرة -البارود  إیتاي –ش مسجد الرحمن متفرع من ش جمال عبد الناصر العنوان: 
 ٠٤٥٣٤٣٩٨٣٠ رقم التلیفون:
 ٠١٠٣٥٨١٦٥٥رقم الموبایل: 

 mo1a2f3@yahoo.comروني: البرید االلكت
  ثانیا: المؤھالت العلمیة: 

  الجامعة / المؤسسة التعلیمیة  سنة الحصول على الدرجة  الدرجة العلمیة
  -  -  الدكتوراه  -١
  اإلسكندریة / كلیة التربیة بدمنھور  ٢٠٠٥  الماجستیر -٢
  اإلسكندریة / كلیة التربیة بدمنھور  ١٩٩٤  البكالوریوس / اللیسانس -٣
  لثا" : التدرج الوظیفي األكادیمي (الداخلي والخارجي) :ثا

 اسم المؤسسة سنة االلتحاق بھا الوظیفة

  ادارة ایتاي البارود التعلیمیة  ١٩٩٤  مدرس بالتربیة والتعلیم

 كلیة التربیة بدمنھور  ١٩٩٨  معید بقسم أصول التربیة

 كلیة التربیة بدمنھور  ٢٠٠٥  مدرس مساعد بقسم أصول التربیة

  
  رابعا": الدورات التدریبیة في مجال نظم إدارة الجودة: 

  ال توجد
  خامسا": األنشطة المختلفة في مجال نظم إدارة الجودة / مشروعات تطویر التعلیم :

  محلیاً: 
 عضو في لجنة الخطة االستراتیجیة لكلیة التربیة بدمنھور . -
 لتربیة بدمنھور .عضو في لجنة المشاركة المجتمعیة لتحقیق الجودة في كلیة ا -

  
  سادسا" : أھم خمس أنشطة أخرى التي تتعلق بالعملیة التعلیمیة وخدمة المجتمع.

ة  - ومي لألموم س الق ة للمجل ات التابع دیقة للفتی دارس الص رات الم دریب میس ي ت اركة ف المش
 حتى اآلن . ٢٠٠٣والطفولة من 

  المشاركة في األنشطة التدریبیة التابعة لوزارة الدولة لألسرة والسكان. -
ة  - ي محافظ ریة ف ة المص ادرة الالمركزی وء مب ي ض ریة ف وادر البش دریب الك ي ت اركة ف المش

 البحیرة .
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 المشاركة في برامج تحسین التعلیم بوزارة التربیة والتعلیم. -
 یفیة تحقیق االعتماد وضمان الجودة .المشاركة في تدریب قیادات مدارس البحیرة على ك -
  المشاركة في تدریب معلمات ریاض األطفال على مھارات التعلم النشط. -
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