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CV 

 

 :بيانات عامة -1

  أحمد محمد عبد الحليم عبد الحميد البانوبياالسم:

 مدرس مساعد الوظيفة الحالية: 

 1/11/1989تاريخ الميالد: 

 أعزبالحالة االجتماعية: 

 محافظة البحيرة -مركز الرحمانية العنوان: 

 01285815365رقم الموبايل: 

      2891101181331 : الرقم القومى

     ahmedelbanoby816@gmail.com                              االلكتروني:البريد 

 المؤهالت العلمية: -2

 (:التدرج الوظيفي األكاديمي )الداخلي والخارجي -3

 الدولة الجامعة / المؤسسة التعليمية سنة االلتحاق بها الوظيفة

 2012 معيد

كلية التربية الرياضية بنين أبو 

 جامعة اإلسكندرية-قير 
 مصر

 2016 مدرس مساعد

  دكتورمدرس 

  نائب وحدة ضمان الجودة 

عضو في مجلس إدارة معمل 

 الميكانيكا الحيوية 

 

 

 :األنشطة التدريسية -4

1- -------------------------------------------------------------------- 

2- -------------------------------------------------------------------- 

3- ------------------------------------------------------------------- 

4- ------------------------------------------------------------------- 

5- ------------------------------------------------------------------- 

 الدورات التدريبية:  -5

 اسم الجهة المانحة توقيت الدورة اسم الدورة م

 23/5/2017-22 إعداد مشروعات البحوث التنافسية  .1

مركز تنمية قدرات أعضاء 

 هيئة التدريس

 

 9/4/2017-8 إدارة الوقت واإلجتماعات  .2

مركز تنمية قدرات أعضاء 

 هيئة التدريس

 

 30/4/2017-29 وسلوكيات المهنةأداب   .3

مركز تنمية قدرات أعضاء 

 هيئة التدريس

 

 الدولة الجامعة / المؤسسة التعليمية السنه الدرجة العلمية

 2011 البكالوريوس /الليسانس -1
-كلية التربية الرياضية بنين أبو قير 

 اإلسكندريةجامعة 
 2016 الماجستير -2 مصر

  الدكتوراه -3



 
 

2 
 

 15/5/2017-14 حقوق وواجبات الهيئة المعاونة  .4

مركز تنمية قدرات أعضاء 

 هيئة التدريس

 

 18/5/2017-17 أخالقيات البحث واإلنتحال العلمي  .5

مركز تنمية قدرات أعضاء 

 هيئة التدريس

 

 21/5/2017-20 نظم اإلمتحانات وتقويم الطالب   .6

مركز تنمية قدرات أعضاء 

 هيئة التدريس

 

 

 

 األنشطة البحثية: -6

 بحثى الماجستير والدكتوراه واألبحاث الدولية والمحلية المنشورة 

 :على رسائل الماجستير والدكتوراه العلمىاألشراف  -7

  العلمية: المؤلفات -8

 المشاريع : -9

 المشروعات:

 الجهة المموله للمشروع عنوان المشروع قيمة المشروع السنة

    

 جهة النشر التاريخ عنوان البحث م

1.  

تأثير التدريس التأملي لمقرر طرق تدريس 

الجماعية على المهارات التدريسية األلعاب 

 للطالب المعلمين

2016 
 

2.    

3.     

4.     

5.     

 المرحلة عنوان الرسالة اسم الباحث م
تاريخ 

 المناقشة

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

 
 النشرسنة  الغالف اسم الكتاب المؤلفين

1-      

2-      

3-      

4-      
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 الخبرات : -10

1- -------------------------------------------------------------------- 

2- -------------------------------------------------------------------- 

3- ------------------------------------------------------------------- 

4- ------------------------------------------------------------------- 

5- ------------------------------------------------------------------- 

 إعتماد المعامل. / األنشطة المختلفة في مجال نظم إدارة الجودة / مشروعات تطوير التعليم -11

1- -------------------------------------------------------------------- 

2- -------------------------------------------------------------------- 

3- ------------------------------------------------------------------- 

4- ------------------------------------------------------------------- 

5- ------------------------------------------------------------------- 

 اللغات : -12

1- -------------------------------------------------------------------- 

2- -------------------------------------------------------------------- 

3- ------------------------------------------------------------------- 

4- ------------------------------------------------------------------- 

5- ------------------------------------------------------------------- 

 


