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CV 

 

 :بيانات عامة -1

 

 حسام البدرى شعبان زعيتر االسم:

 كلية التربية الرياضية للبنين  -قسم الرياضة المدرسية   –مدرس دكتور  الوظيفة الحالية:

 جامعة االسكندرية                       

  1983 / 10/  1 تاريخ الميالد:

  ويعول متزوجالحالة االجتماعية: 

 االسكندرية -شارع دار السالم العصافرة   62العنوان: 

 01143204432رقم الموبايل: 

        28310011823674 الرقم القومى:

 dr_hossamelbadry@alexu.edu.eg االلكتروني:البريد 

 

 المؤهالت العلمية: -2

 

 

 (:التدرج الوظيفي األكاديمي )الداخلي والخارجي -3

 

 الدولة الجامعة / المؤسسة التعليمية سنة االلتحاق بها الوظيفة

 2005 معيد

كلية التربية الرياضية 

 للبنين جامعة االسكندرية

جمهورية 

 مصر العربية

 2010 مدرس مساعد

 2014 مدرس دكتور

  

  

 

 :األنشطة التدريسية -4

   2016/  2015(  العام الجامعى  1تدريس مادة  ) طرق تدريس التربية الرياضية  -1

 وحتى االن    2017/  2016( العام الجامعى  2تدريس مادة  ) طرق تدريس التربية الرياضية  -2

  وحتى االن  2016/  2015( العام الجامعى  طرق تدريس التمرينات)  تدريس مادة  -3

 وحتى االن   2016/  2015تدريس مادة  ) طرق تدريس الجمباز ( العام الجامعى  -4

  2015/  2014تدريس مادة ) طرق تدريس المنازالت ( العام الجامعى  -5

 وحتى االن   2016/  2015تدريس مادة ) التربية الكشفية ( العام الجامعى  -6

 وحتى االن   2016/  2015الجامعى  تدريس مادة ) االصول التربوية للتربية الرياضية ( العام -7

   2018/  2017، العام الجامعى  2016/  2015تدريس مادة ) االلعاب الصغيرة ( العام الجامعى  -8

  2017/  2016، العام الجامعى  2015/  2014تدريس مادة ) االلعاب التمهيدية  ( العام الجامعى  -9

 وحتى االن 2015/  2014الجامعى  تدريس مادة ) التدريب الميدانى الداخلى ( العام   -10

 2018/  2017( لمرحلة الدبلوم العام الجامعى  تطبيقات تخصصية فى تدريس ذوى االحتياجات الخاصةتدريس مادة ) -11

 الدولة الجامعة / المؤسسة التعليمية السنه الدرجة العلمية

 2004 البكالوريوس /الليسانس -1
كلية التربية الرياضية للبنين 

 جامعة االسكندرية

جمهورية مصر 

 العربية
 2010 الماجستير -2

 2014 الدكتوراه -3
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جامعىة االسىكندرية العىام االشراف علىى التربيىة العمليىة لطىالب الفرقىة ال ال ىة والرابعىة  بكليىة التربيىة الرياضىية للنىين   -12

 وحتى االن   2016/  2015الجامعى 

 

 الدورات التدريبية:  -5

 

 اسم الجهة المانحة توقيت الدورة اسم الدورة م

1.  
)انقىىىىىىىىىاذ الغرقىىىىىىىىىى دورة االتحىىىىىىىىىاد المصىىىىىىىىىرى للغىىىىىىىىىو  واالنقىىىىىىىىىاذ 

 واالسعافات االولية (
 االتحاد المصرى للغو  واالنقاذ 2004

 جامعة االسكندرية 2008 دورة الحاسب االلى من المجلس االعلى للجامعات  .2

 جامعة االسكندرية 2011 تنظيم المؤتمرات العلمية  .3

 جامعة االسكندرية 2011 التدريس الفعال  .4

 جامعة االسكندرية 2011 أخالقيات البحث العلمى   .5

 جامعة االسكندرية 2011 االدارة الجامعية  .6

 جامعة االسكندرية 2011 تقويم التعلم  .7

 جامعة االسكندرية 2014 مهارات العرض الفعال  .8

 جامعة االسكندرية 2014 معايير الجودة فى العملية التدريسية  .9

 جامعة االسكندرية 2014 سلوكيات المهنة   .10

 جامعة االسكندرية 2014 نظم ادارة المراجع البح ية  .11

 جامعة االسكندرية 2014 النشر الدولى للبحوث العلمية  .12

 جامعة االسكندرية 2014 ادارة االزمات والكوارث  .13

 جامعة االسكندرية 2014 اعداد مشروعات البحوث التنافسية  .14

 جامعة االسكندرية 2014 الفريق البح ىادارة   .15

16.  Local TOEFL exam 2014 جامعة االسكندرية 

 جامعة االسكندرية 2017 تنفيذ المشروعات البح ية الممولة وادارة الفريق البح ى   .17

 جامعة االسكندرية 2017 أداب وسلوكيات المهنة فى العمل الجامعى  .18

 جامعة االسكندرية 2017 النشر الدولى للبحوث العلمية  .19

 جامعة االسكندرية 2017 استخدام قواعد البيانات العالمية  .20

 جامعة االسكندرية 2017 الجوانب المالية والقانونية فى االعمال الجامعية  .21

 جامعة االسكندرية 2017 تصميم وانتاج المحتوى الرقمى  .22

 

 

 األنشطة البح ية: -6

 بح ى الماجستير والدكتوراه واألبحاث الدولية والمحلية المنشورة 

 

 جهة النشر التاريخ عنوان البحث م

1.  

 يقىىىىىىىىاع علىىىىىىىىى"تأثيراسىىىىىىىىتخدام القصىىىىىىىىة الحركيىىىىىىىىة بمصىىىىىىىىاحبة اإ

 نىىىىىىىىىواتل الىىىىىىىىىتعلم لتالميىىىىىىىىىذ الصىىىىىىىىى  ال ىىىىىىىىىانى تنميىىىىىىىىىة بعىىىىىىىىى  

 االبتدائى" 

 

2010 
كليىىىىىىة التربيىىىىىىة الرياضىىىىىىية للبنىىىىىىين 

 االسكندريةجامعة 

2.  
" تىىىىىىىىىأثير اسىىىىىىىىىتخدام التعلىىىىىىىىىيم المىىىىىىىىىدمل فىىىىىىىىىى تحسىىىىىىىىىين االدا  

التدريسىىىىىىىىى والتحصىىىىىىىىيل المعرفىىىىىىىىى للطىىىىىىىىالب المعلمىىىىىىىىين بكليىىىىىىىىة 

 " التربية الرياضية للبنين جامعة االسكندرية

2014 
كليىىىىىىة التربيىىىىىىة الرياضىىىىىىية للبنىىىىىىين 

 جامعة االسكندرية

3.  
أدا  تىىىىىىىأثير برنىىىىىىىامل تعليمىىىىىىىى باسىىىىىىىتخدام الىىىىىىىتعلم النقىىىىىىىال علىىىىىىىى 

جملىىىىىىة عقىىىىىىل الحىىىىىىائة اتجهىىىىىىات طىىىىىىالب الفرقىىىىىىة ال ال ىىىىىىة بكليىىىىىىة 

  التربية الرياضية للبنين

2017 
مجلىىىىىىة كليىىىىىىة التربيىىىىىىة الرياضىىىىىىية 

  للبنات بالجزيرة

4.     
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 :على رسائل الماجستير والدكتوراه العلمىاألشراف  -7

8-  

 العلمية: المؤلفات -9

 المشاريع : -10

 المشروعات:

 الجهة المموله للمشروع عنوان المشروع قيمة المشروع السنة

    

    

    

 الخبرات : -11

 2016/  2015عضو لجنة شئون البيئة وخدمة المجتمع فى العام الجامعى  -1

 2016/  2015االشراف على معسكر باجوش لطالب الفرقة الرابعة فى العام الجامعى  -2
 2017/  2016االشراف على معسكر الكلية لطالب الفرقة الرابعة فى العام الجامعى  -3
 2014فرر  الجمبراب بنرادى كليرة التربيرة الرياضرية للبنرين ابتردامو مرن الموسرم الرياضرى مشرف وادارى على نشاط  و -4

 نحتى اال
 إعتماد المعامل. / األنشطة المختلفة في مجال نظم إدارة الجودة / مشروعات تطوير التعليم -12

 منسق القسم لدى وحدة ضمان الجودة لمرحلة البكالوريوس -1

 اللغات : -13

 اللغة العربية- -2

 اللغة االنجليزية  -3

 

 المرحلة عنوان الرسالة اسم الباحث م
تاريخ 

 المناقشة

1.  
الحميىىىىىىد سىىىىىىومية أحمىىىىىىد عبىىىىىىد 

 أحمد

تقىىىىىىىىىويم أدا  معلمىىىىىىىىىى التربيىىىىىىىىىة الرياضىىىىىىىىىية 

بالمىىىىىىىىىدارس االلعداديىىىىىىىىىة المعتمىىىىىىىىىدة و يىىىىىىىىىر 

 المعتمدة فى ضو  جودة التعليم

 2016 ماجستير

2.      

3.      

4.      

5.      

 
 سنة النشر الغالف اسم الكتاب المؤلفين

 أد/ نوال شلتوت   -1

 أ د / محسن حمص

 سلطحأ م د / محسن 

 م د / حسام البدري

طىىىىىىىىىىىىىرق تىىىىىىىىىىىىىدريس التربيىىىىىىىىىىىىىة 

 2الرياضية 
 2018 

2-      

3-      

4-      


