
 

   

 

 محمد مصطفي حسن محمود 

 أخصائي اجتماعي خبير
  قنا  ــ  قرية الجبالوجمهورية مصر العربية ـــ 

 .Commka3d@gmial   اإللكترونالبريد ــــــــ    01008068926
 هـ 1390 شعبان  15الموافق \1971  11 \  10 مواليد  

, ومنها لمدرسة أبو بكر الصديق اإلعدادية بالجبالو  م  1977بتدائية مدرسة كامل مشابط في بالمدرسة االلتحقت ا 

م ثم التحقت  1989 م ومنها إلي مدرسة أبو بكر الصديق الثانوية بنين بقنا وتخرجت فيها  1986 وتخرجت فيها 

م  1993بالمعهد العالي للخدمة االجتماعية والذي تشرف عليه وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي وتخرجت فيه 

جامعة عين  ةالتربوي التأهيل التربوي في كلية دبلومثم الحصول علي  م 1993 والحصول علي البكالوريوس سنة 

 م  2017 شمس في يوليو 

  
   مدرسة أبنود اإلعدادية ب  10 \ 9 \ 1995 تم استالم العمل في 

  م11 \ 1997   \ 10 ثم تم االنتقال إلي مدرسة كرم عمران اإلعدادية 

 م8 \ 10  \ 1998   ل من مدرسة كرم عمران إلي مدرسة الشيخ حسين اإلعدادية بالجبالو فياالنتقا 

  م   9 \ 12 \ 2002     االنتقال من مدرسة الشيخ حسين اإلعدادية إلي مدرسة الجبالو الثانوية في 

  م  9 \ 12 \ 2015 االنتقال من مدرسة الجبالو الثانوية إلي مدرسة الجبالو للتعليم األساسي في . 

  وهي المدرسة الحالية  7 \ 2 \ 2016  العودة من مدرسة الجبالو للتعليم األساسي الي مدرسة الجبالو الثانوية

. 

 

 العمل مع مجلس األمناء واآلباء والمعلمين ـــ  العمل مع  جماعات النشاط المختلفةــــ   العمل مع االتحادات الطالبية 

  
 2001/ 3/ 22ألي  3/2001/ 17 ب اآللي  ـ بمدرسة الثانوية بنات بقنا ـ الدورة التدريبية علي الحاس . 

  1/  31ألي  1/ 26تدريب األخصائيين االجتماعيين الوحدة المحلية لتحسين التعليم ـ معسكر قنا الدائم ـ  /

2002 . 

  2004/  1/  14إلي  1/  13دورة التربية االجتماعية ـ معسكر قنا الدائم ـ . 

 2005/  5/ 9إلي  5/  8تدريبية الهالل األحمر ـ  معسكر قنا الدائم ـ الدورة ال  . 

  ( تدريب الرخصة الدوليةICDL  لالستخدام الحاسب اآللي ـ مدرسة عبد هللا القرشي  )2/ 21إلي  1/ 26 

/2008 . 

  ( الحصول علي الرخصة الدوليةICDL  في )2011/  6/  29 . 

 12/  4/ إلي  12/  1وأساليب التقويم الشامل ـ جامعة جنوب الوادي قنا ـ  تدريب استراتيجيات التعليم النشط  /

2012 . 

  2016/  4/  28إلي  4/  17تدريب تنمية مهارات اإلدارة اإلشرافية عليا ـ مديرية التنظيم واإلدارة قنا ـ . 

  12/  13وحتى  2017 / 12/  3تدريب أخصائي تنظيم وإدارة بمديرية التنظيم واإلدارة قنا في الفترة من  /

2017  

  م  2019تدريب القيادات اإلشرافية بأكاديمية المعلمين في أغسطس 

  
 (2005وحتى  1997رئيس مجلس إدارة الجمعية الخيرية اإلسالمية لتنمية المجتمع في الفترة من ) 

 عضو الجمعية الخيرية اإلسالمية لتنمية المجتمع بقرية الجبالو 

  



 2018 ةوإدارة قنا التعليميعلي مستوي المحافظة  ي باحثز األول كأحسن أخصائي مثالالحصول علي المرك  /

 م  2019

  ماعات في العمل مع الجعلي مستوي إدارة قنا الحصول علي المركز األول كأحسن أخصائي اجتماعي مثالي

 م 2018/  2017

  2018 / 2017قنا للعام الدراسي الحصول علي المركز الثاني كأحسن أخصائي اجتماعي علي مستوي محافظة 

 م 

 2017ية السلب الحصول علي المركز الثاني في المسابقة البحثية تحت عنوان دور جماعات النشاط في الحد من الظواهر 

 م 2018 /

  2017/  2016الحصول علي المركز األول في المسابقة البحثية  تحت عنوان عزوف الطالب عن الدراسة . 

 2017 / 2016الثاني كأحسن أخصائي اجتماعي مثالي اتحادات طالبية للعام الدراسي  الحصول علي المركز  . 

 رة قناالمكاتب التنفيذية التحاد الطالب علي مستوي إدا في مسابقة  دوريعلي المركز الثالث  الحصول 

 . 2017/ 2016التعليمية 

 2013م لعا وي إدارة قنا التعليميةحاصل علي المركز الثالث كأحسن أخصائي مثالي خدمات فردية علي مست . 

 دارة توي إحاصل علي المركز الثالث كأحسن أخصائي مثالي  مسئول مجلس األمناء واآلباء والمعلمين علي مس

 .  2012 قنا التعليمية وصعدت للمنافسة علي مستوي المحافظة

 رة قناالب علي مستوي إداالمكاتب التنفيذية التحاد الط في مسابقة  دوريعلي المركز الثالث  الحصول 

 .2013التعليمية 

  رة قنا المكاتب التنفيذية التحاد الطالب علي مستوي إدا في مسابقة  دوريعلي المركز الثالث الحصول

 .2015التعليمية 

 توي علي الطالب المثالي حيث حصل علي المركز األول علي مستوي المحافظة وصعد للمنافسة علي مس اإلشراف

  . 2013 الجمهورية

    ( حاصل علي شهادة الـــI  C  D  L    الدولية )  . 

 ( شهادة من شركة تكنولوجيا المعلومات في العمل مع برامجWindows Xp _ Office Xp  في )2008 . 

 للسياحة والفنادق والكمبيوتر في العمل مع البرامج التالية : يشهادة من الدولي البريطان  (Windows _ 

Office _ Internet   بتقدير جيد جداً . 2009( في سنة 

  ( ـ البحر األحمر   تنفيذ رحالت خارج المحافظة  ) أسوان 


