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 C.V السيرة الذاتية 

 مصطفى أحمد حمزة محمد .  االسم
وقائم بأعمال وكيل الكمية لشئون التعميم بقسم العموم األساسية استاذ مساعد  الوظيفة

 والطالب
 دمنهور جامعة  –األطفالكمية رياض  جهة العمل 

 م32/01/0411 تاريخ الميالد
 muhamza@hotmail.com البريد اإللكتروني

 10116736711 التميفون
 المؤهالت العممية 

 بكالوريوس الفنون والتربية  بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف المؤهل دراسي
 م0434 سنة الحصول عميه

 جامعة المنيا -كمية التربية الجامعة 
 مصر الدولة

 
 لفنية بتقدير امتيازماجستير التربية ا المؤهل دراسي

بناء منهج قائم عمي استخدام اإلشكال الهندسية األولية لتنمية جماليات التصميم 
 .لدي طالب التربية النوعية, جامعة عين الشمس

 م0444 سنة الحصول عميه
 جامعة عين شمس -كمية التربية النوعية الجامعة 

 مصر الدولة
 
 Ph.D. disc. Pol. (Social Sciences) مؤهل دراسيال

Designing and approval of a computer program for 
enhancing pottery abilities of pupils on primary school level. 
A contribution to the investigation of computer- based 
motor- skill instruction, 

 2004 سنة الحصول عميه
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 Georg- August-University of Geottingen الجامعة 
  -                                                        ألمانيا االتحادية  الدولة

Germany 
 Social Sciences التخصص 

 التدرج الوظيفي
 الوظيفة جهة العمل

لددوادي اعتبددارًا جامعددة جندوب ا -بكميدة التربيددة النوعيدة  -بقسددم التربيدة الفنيددةمعيدد  جامعة جنوب الوادي
 م . 0441من 

 Der Wilhelm-Henneberg-Schule  2002        محاضر  ألمانيا االتحادية
  Jugendinitiative Angerstein 2003-2004       محاضر  ألمانيا االتحادية

 م3112بكميددة التربيددة النوعيددة اعتبددارا مددن بقسددم التربيددة الفنيددة (الخددزف   مدددرس جامعة جنوب الوادي
 م02/1/3103حتى 

مدرس التربية الفنية (الخدزف  بقسدم العمدوم األساسدية ريداض األطفدال اعتبدارا مدن  جامعة دمنهور
 م حتى األن01/1/3103

 الخبرات التدريسية
 وصفه نوعه

 جامعة جنوب الوادي -كمية التربية النوعية -لمفرقة الثانية لقسم التربية الفنية مقرر الخزف 
 جامعة جنوب الوادي -كمية التربية النوعية -فرقة الرابعة لقسم التربية الفنيةلم مقرر الخزف

 جامعة جنوب الوادي -كمية التربية النوعية -لمفرقة الثالثة لقسم التربية الفنية مقرر النحت الخزفي
 الوادي جامعة جنوب -كمية التربية النوعية -لمفرقة الثانية لقسم التربية الفنية فنون األطفالمقرر 

 جامعة جنوب الوادي-الفرقة الثانية شعبة تعميم أساسي كمية التربية بالغردقة نون التشكيميةمقرر الف
 لممستوى األول لقسم رياض األطفال كمية التربية جامعة الطائف مقرر نمو التعبير الفني

 عة الطائفلممستوى الثاني لقسم رياض األطفال كمية التربية جام مقرر التربية الفنية 
 لممستوى السابع لقسم رياض األطفال كمية التربية جامعة الطائف اإلسالميمقرر البيئة والتراث 

 لممستوى الثالث لقسم رياض األطفال كمية التربية جامعة الطائف مقدمة في الكمبيوتر التعميمي
 ربية جامعة الطائفلممستوى الرابع لقسم رياض األطفال كمية الت استخدام الكمبيوتر التعميمي

 جامعة دمنهور -الفرقة الثانية لقسم رياض األطفال كمية رياض األطفال مقرر التعبير الفني لمطفل
 جامعة دمنهور -الفرقة الثانية لقسم رياض األطفال كمية رياض األطفال مقرر المهارات األساسية

 جامعة دمنهور -مية رياض األطفالالدبموم التطبيقي  لقسم رياض األطفال ك مقرر التربية الفنية
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 العممي اإلشراف

 مفاهيم التراث الشعبي لطفل الروضة فاعمية برنامج أنشطة متحفية لتنمية بعض ماجستير
  ماجستير
  ماجستير

 النشاط داخل الكمية
 حتى االن 3112المشاركة في أعمال الكنترول من عام  
 ة نوعية قناتربي عمل الكثير من الجداريات في كمية 
 0443-0443اقام العديد من المعارض الطالبية من  
 عضو لجنة خدمة المجتمع والبيئة بكمية رياض األطفال 
 عضو لجنة الدراسات العميا والبيئة بكمية رياض األطفال 
 م3102-3103عضو مجمس كمية رياض األطفال 
 عضو مجمس قسم العموم األساسية كمية رياض األطفال. 
 ضو في لجنة الجود بالكميةع 
 رياض األطفال جامعة دمنهورتصميم الموجو الخاص بكمية  
 تصميم الموجو الخاص بمؤتمر الدولي بكمية رياض األطفال جامعة دمنهور 
 المسئول عن موقع االلكتروني بكمية رياض األطفال جامعة دمنهور 
 جامعة دمنهورالمنسق العام بالمؤتمر الدولي بكمية رياض األطفال  
 تصميم غالف  المجمد الخاص بالمؤتمر الدولي 
 تصميم كروت الدعوة الخاص بالمؤتمر الدولي 
 تصميم شهادات التقدير والمشاركة الخاص بالمؤتمر الدولي 
 منسق المهرجان الفني لمجامعة دمنهور 
 معرض المهرجان الفني لمطالبات الكمية 

 النشاط خارج الكمية
 وصفه المكان
 م. 0440حتى  0441اشترك في تطوير المتحف الحربي ( القمعة   من  القاهرة

تصميم وبرمجة برنامج لتعمم المهارات اليدوية باستخدام الخزف لألطفال عمي  ألمانيا االتحادية
 2002 (Pottery by Computer)الكمبيوتر

 Pottery)برنامج لكمبيوتر لألطفال  تدريس المهارات اليدوية باستخدام الخزف  ألمانيا االتحادية
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by (Computer     م .3113في المدارس األلمانية 
 Pottery by)تدددريس المهددارات اليدويددة باسددتخدام برنددامج لكمبيددوتر لألطفددال  ألمانيا االتحادية

Computer)     م3112م د3112في مراكز الشباب بألمانيا 
 م0441د 0431اشترك في معارض جماعية من سنة  القاهرة

 م. 3113بألمانيا االتحادية في  األطفالعمل معرض خزف  ألمانيا االتحادية
 م3111تصميم مطوية جامعة الطائف  جامعة الطائف
 م3111تصميم غالف التقرير السنوي لجامعة الطائف  جامعة الطائف
 م3111جامعة الطائف  ومحتوى دليلتصميم غالف  جامعة الطائف
 م3112تصميم التقرير السنوي لكمية اآلداب وكمية التربية جامعة الطائف  جامعة الطائف
 م3113عضو تطوير المقررات الدراسية لقسم رياض األطفال جامعة الطائف
 م3114عضو في وضع مقررات كمية االقتصاد المنزلي والتصاميم  جامعة الطائف
 م3114 تصميم كتاب (السعودية بين الماضي والحاضر  جامعة الطائف
 م3101  مختارات من شعر محمد التهاميتصميم محتوى كتاب ( جامعة الطائف
 قسم رياض األطفال منسق جامعة الطائف
 .منسق لجنة كمية التربية وكمية اآلداب لتطوير موقع الكميتين عمي  االنترنت جامعة الطائف
 عضو بمجمس كمية التربية  جامعة الطائف
 وقع اإللكتروني لكمية التربية واآلداب منسق الم جامعة الطائف
 عضو لجنة الجودة بكمية التربية جامعة الطائف
 عضو خارجي لجنة الجودة بكمية اآلداب جامعة الطائف
 عضو لجنة وضع الئحة كمية االقتصاد والتصاميم جامعة الطائف

 3101-0434من  رض جماعيةامع 
 لمخزف في مدينة النوبارية لورشة فنون تشكيمة لألطفا مدبنة النوبارية

 المقتنيات
Der Wilhelm-Henneberg-Schule                                                           مدرسة  
Jugendinitiative Angerstein                                                        بيت الشباب بمدينة 
Goettingen university klinikum                                           
Prof. Dr. Hans-Dieter Haller 

 النادي األدبي
 جامعة الطائف
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 بعض األفراد
 البحوث والكتب

 Untersuchung zu den Beamten iteln des N`-K`R` anhand فاكسيممى
der Scheintm  Nv. 64. 91im Clevland - Museum of Art, in 
Gerald Moers, Heike Behlmer, Katja Demuss und Kai 
Widmaier, int. Dow- Festschrift Friedrich  Junge, I, Seminar 
für Ägyptologie und Koptologie und Koptologie, Göttingen 
2006, 73-87. 

 Die Bedeutung der menschlichen Natur für die Erziehung بحث 
nach Al Ghazali 2002. 

مشروع  منشور جامعة 
 الطائف

برنامج تدريبي  في ضوء احتياجات معممات رياض األطفال لتحسين األداء 
 م. 3113التدريسي (حقيبة تدريبية لمعممات رياض األطفال 

مشروع  منشور جامعة 
 الطائف

تنمية بعض المهارات اإلدراكية لدى أطفال الروضة ذوي صعوبات التعمم بمدينة 
 .3114طائف ال

مشروع  منشور جامعة 
 الطائف

لتطددوير نظددام إعددداد معممددات ريدداض األطفددال بجامعددة الطددائف فددي تصور مقترح 
 م .3114ضوء االتجاهات  العالمية المعاصرة 

 م 3101 الطائف في التراث العربي: دراسة حضارية أثرية منشور جامعة الطائف كتاب 
لتربيدددة الحركيدددة فدددي المرحمدددة االبتدائيدددة بالمممكدددة العربيدددة دراسدددة تقويميدددة لمنددداهج ا بحث منشور

, العدددددد بنددددي سددددويف السددددعودية فددددي ضددددوء معددددايير الجددددودة, مجمددددة كميددددة التربيددددة
 م.3101العشرون 

تحديددد االحتياجددات التدريبيددة لمعممددات ريدداض األطفددال لتحسددين األداء, المددؤتمر  منشور بحث
التربيددة فددي مصددر والعددالم العربددي,  العممددي العاشددر الدددولي األول, مسددتقبل كميددات

 م.3100نوفمبر  33-32
 التدريبية الدورات

 م. 3112جامعة عين شمس –دورة توظيف التكنولوجيا في التعميم  عين شمسجامعة 
 م. 3112جامعة جنوب الوادي –دورة األساليب الحديثة في التدريس الجامعي  جامعة جنوب الوادي

 م 3112يات التدريس الجامعي طرق واستراتج جامعة الطائف
 م 3112مهارات االتصال الفعال  جامعة الطائف
 م 3112مهارات البحث العممي في ظل مستجدات العصر جامعة الطائف
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 م3112أساليب واستراتجيات تقويم الطالب  جامعة الطائف
 م 3112أسس بناء وتطوير المقرر الجامعي  جامعة الطائف
 م3114االلكتروني التعميم  جامعة الطائف
 م3114التخطيط االستراتيجي (ورشة عمل  جامعة حموان
 م3114(ورشة عمل  نظم االمتحانات وتقويم الطالب  جامعة حموان
 م3114إدارة الوقت واالجتماعات  جامعة حموان
 م3114(ورشة عمل  النشر العممي جامعة حموان

 النقابات والجمعيات
 وصفه الجهة
 Der Keramik معية جعضو  المانيا
 ين االسالمين العربياآلثار عضو نقابة  مصر

 في المممكة العربية السعودية سوق عكاظ لمفنون التشكيميةلجنة تحكيم  عضو السعودية
 شهادات التقدير والجوائز واألوسمة

 وصفه نوعه
 م0432حصل عمي الجائزة الثانية لتصميم ممصق لتنظيم األسرة  جائزة

 شكر من معالي مدير جامعة الطائف خطاب خطاب
 م3111-األنشطة المتنوعة بكمية التربية النوعية جامعة جنوب الوادي تقدير شهادة 

جامعة الطائف  -كمية التربية -معرض المنتجات الفنية بقسم رياض األطفال شهادة  تقدير
 هد0233-0234

 معة الطائفجا -كمية التربية -منسق بقسم رياض األطفال شهادة  تقدير
 جامعة الطائف –عمادة كمية التربية  شهادة  تقدير
جامعة الطائف  -كمية التربية -معرض المنتجات الفنية بقسم رياض األطفال شهادة  تقدير

 هد0234-0221
 اإلشراف عمى موقع االلكتروني لكمية رياض األطفال شهادة  تقدير
 لأعداد الئحة  كمية رياض األطفا شهادة  تقدير
 تصميم شعار المؤتمر الدولي لكمية رياض األطفال شهادة  تقدير
  م3102العممي الدولي األول ابريل كمنسق عام لممؤتمر  شهادة  تقدير
 تصميم شعار كمية رياض األطفال شهادة  تقدير
 المهرجان الفني األول لجامعة دمنهور شهادة  تقدير
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 الفني األول من جامعة دمنهور المهرجان شهادة  تقدير
 تصميم شعار الجودة بالكمية شهادة  تقدير
 تصميم شهادة حضور دورة تدريب عمى صنع العرائس(عيد الطفولة  شهادة  تقدير

 


