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 :بيانات عامة -1

 صبرى عبدالفتاح حسانين أحمد الديباوى االسم:

 مدرس دكتورالوظيفة الحالية: 

 1985/  6/  15تاريخ الميالد: 

 متزوجالحالة االجتماعية: 

 الحدين / كوم حمادة / البحيرة العنوان: 

 01144197167رقم الموبايل: 

    28506151802253   : الرقم القومى

                              yahoo.com25Dr_sabry@االلكتروني:البريد 

     https://www.facebook.com/drsabry.eldebawy 

 المؤهالت العلمية: -2

 (:التدرج الوظيفي األكاديمي )الداخلي والخارجي -3

 الدولة الجامعة / المؤسسة التعليمية سنة االلتحاق بها الوظيفة

 2007 معيد

 مصر االسكندرية

 2011 مدرس مساعد

 2015 مدرس دكتور

  نائب وحدة ضمان الجودة 

عضو في مجلس إدارة معمل 

 الميكانيكا الحيوية 

 

 

 :األنشطة التدريسية -4

 لمرحلة الدبلوم  اإلعداد والتنمية المهنية لمعلم التربية البدنيةتدريس مقرر  - -1

 تدريس مقرر مناهج التربية البدنية للمرحلة اإلعدادية  -تدريس مقرر طرق تدريس التربية الرياضة للمرحة اإلعدادية  -2

 تدريس مقرر التربية الحركية -تدريس مقرر فلسفة التربية الرياضية  ---تدريس مقرر طرق تدريس  المنازالت -3

 اإلشراف على طالب التربية العملية لطالب الفرقة الرابعة –تدريس مقرر التدريب الميدانى الداخلى  -4

 تدريس مقرر األلعاب التمهيدية  -تدريس مقرر  األلعاب الصغيرة  -5

 

 

 الدولة الجامعة / المؤسسة التعليمية السنه الدرجة العلمية

 2006 البكالوريوس /الليسانس -1
 كلية التربية الرياضية للبنين

 جامعة االسكندرية
 2011 الماجستير -2 مصر

 2015 الدكتوراه -3

mailto:Dr_sabry25@yahoo.com
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 الدورات التدريبية:  -5

 اسم الجهة المانحة توقيت الدورة اسم الدورة م

 2007ابريل  5-3 مهارات التفكير  .1

مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة 

الندريس والقيادات جامعة 

 االسكندرية

 التدريس الفعال  .2
ابريل  7-11

2007 

مركز تنمية قدرات أعضاء 

هيئة الندريس والقيادات 

 جامعة االسكندرية

 البحث العلمى  .3
ابريل  24-27

2007 

مركز تنمية قدرات أعضاء 

هيئة الندريس والقيادات 

 االسكندريةجامعة 

 الساعات المعتمدة  .4
 مايو 14-16

2011 

مركز تنمية قدرات أعضاء 

هيئة الندريس والقيادات 

 جامعة االسكندرية

 الجوانب المالية والقانونية  .5
 مايو 17-19

2011 

مركز تنمية قدرات أعضاء 

هيئة الندريس والقيادات 

 جامعة االسكندرية

 ادارة الوقت واالجتماعات  .6
21-23 

 2011مايو

مركز تنمية قدرات أعضاء 

هيئة الندريس والقيادات 

 جامعة االسكندرية

 

 

 األنشطة البحثية: -6

 بحثى الماجستير والدكتوراه واألبحاث الدولية والمحلية المنشورة 

 :على رسائل الماجستير والدكتوراه العلمىاألشراف  -7

 جهة النشر التاريخ عنوان البحث م

1.  

استخدام حافظة التقييم اإللكترونية على ر أث

 التدريسية لطالب التدريبلمهارات تحسين ا

 الداخلى بكلية التربية الرياضية للبنين الميدانى

 

2011 

كلية التربية الرياضية للبنين 
 جامعة االسكندرية

2.  

على بعض نواتج  vتأثير استخدام خريطة الشكل 

تعلم مقرر طرق تدريس األلعاب الجماعية 

 للطالب تخصص تدريس بكلية التربية الرياضية

 

2015 

3.     

4.     

5.     

 المرحلة عنوان الرسالة اسم الباحث م
تاريخ 

 المناقشة

 محمد جمعة محمد ابراهيم  .1

أنماط التعلم المفضلة مع أساليب تأثير تفاعل 

التدريس المباشرة وغير المباشرة على بعض 

 المهارات الحركية بالمرحة اإلعدادية

 2017 ماجستير

 2018 ماجستيرتأثير استخدام استراتيجية الشكل الدائرى على  محمد رمضان محمد النجار  .2
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  العلمية: المؤلفات -8

 المشاريع : -9

 المشروعات:

 الجهة المموله للمشروع عنوان المشروع قيمة المشروع السنة

    

    

    

 الخبرات : -10

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

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

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

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

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

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

 -------------------------------------عضو فى معيار التعليم والتعلم -1

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

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

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

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

 اللغات : -12

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

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

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

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

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

 

التحصيل المعرفى والمهارات التدريسية 

 التربية الرياضيةللطالب المعلمين بكلية 

3.      

4.      

5.      

 
 سنة النشر الغالف اسم الكتاب المؤلفين

1-      

2-      

3-      

4-      


