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 C.V السيرة الذاتية 

 

 محمد علي سعد موسى االسم

 مدرس مساعد الرتبة العلمية

 جامعة دمنهور –قسم العلوم االساسية  جهة العمل 

 Mohammed.ali.moussa@gmail.com البريد اإللكتروني

 61151012110 التليفون

 

  ت العلمية المؤهال

 

 ماجستيرال أخر مؤهل دراسي

 5612 سنة الحصول عليه

 االسكندرية الجامعة 

 مصر الدولة

 التربية الموسيقية التخصص 

 

 التدرج الوظيفي

 

 الوظيفة جهة العمل

 كلية رياض االطفال -معيد بقسم العلوم االساسية   جامعة دمنهور

كلية رياض االطفال –االساسية مدرس مساعد بقسم العلوم  جامعة دمنهور  

  

  

  

 

 اإلنتاج العلمي

 

 وصفه نوعه

بعنوان ) االستفادة من بعض االلحان عند كل من عمار الشريعي وعمر خيرت في  رسالة ماجستير

 تدريس مادة التعبير الموسيقي لطلبة كلية رياض االطفال (

  

  

  

  

  

  

 

 الخبرا ت المكتسبة المشاركا ت

 

 وصفه لمكانا

 –كلية التربية النوعية 

 جامعة االسكندرية

عملتتم معيتتد منتتتدباد ستتم متتدرس متتادة بقستتم التربيتتة الموستتيقية فتتي الفتتترة متتا بتتين عتتامين 

5661/5662 

عملم مدرس تربية موسيقية بأحد مدارس دولة الكويم التابعة لتواارة التربيتة والتعلتيم  دولة الكويت

 5662/5616في الفترة ما بين 

 5662و عام  5661المشاركة في معسكر اعداد القاده بحلوان في عام  حلوان

بلامعتتة المنصتتورة  تتمن  5662المشتتاركة فتتي استتبو  لتتباا اللامعتتات المقتتام عتتام  جامعة المنصورة
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 منتخب جامعة االسكندرية للموسيقى والكورال 

 5660مصر  من وفد التبادل الشبابي بين دولتي مصر وتونس في عام تمثيل  تونس 

تدريب منتخب كلية رياض اطفال للغناء والحصول على المركز الثالث على مستوى  جامعة دمنهور 

 5612كليات جامعة دمنهور عام 

  

 

 المؤتمرا ت الدولية واإلقليمية

 وصفه المكان

 جامعة دمنهور –علمي الدولي االول لكلية رياض االطفال بالمؤتمر ال المشاركة جامعة دمنهور 

  

 

 التدريبية الدورا ت

 وصفه المكان

 برنامج أساليب البحث العلمي بمركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس  جامعة دمنهور

 ريس برنامج معايير اللودة في العملية التعليمية بمركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التد جامعة دمنهور

 برنامج استخدام التكنولوجيا في التدريس بمركز تنمية قدرات أعضاء هيئة  جامعة دمنهور

 التدريس برنامج أخالقيات البحث العلمي بمركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس  جامعة دمنهور

 برنامج التدريس الفعال بمركز تنمية قدرات أعضاء هيئة  جامعة دمنهور

 التدريس برنامج مهارات العرض الفعال بمركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس جامعة دمنهور

 ICDLالرخصة الدولية لقيادة الحاسب االلي  االسكندرية 

  

  

  

  

 

 المشاركة في الجمعيا ت واللجان المختلفة 

 

 وصفه الجهة

  

  

  

 

 شهادا ت التقدير والجوائز واألوسمة

 

 وصفه نوعه

 3102المعيد المثالي على كلية رياض االطفال جامعة دمنهور  ديرشهادة تق

 للمشاركة بالمهرجان الفني االول بجامعة دمنهور  شهادة تقدير 

مادية وشهادة جائزة 

 تقدير

والمركز الثاني على   على المركز االول على مستوى جمهورية مصر العربيةحصلت 

في مسابقة التصوير الفوتغرافي التي تنظمها  3102عام  مستوى الوطن العربي

 سسة ويكيميديا على مستوى العالم مؤ

 

 أخرى

 

  

  

  

 


