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 السيرة الذاتية 

 أوال: بيانات عامة

 طبل أبو ابراهيم محمد أسامه االسم:

 بقسم تدريب مسابقات الميدان و المضمار  استاذالوظيفة الحالية: 

 م 4691/  5/  41تاريخ الميالد: 

 5494141615رقم الموبايل: 

 atable@msn.comusamaالبريد االلكتروني: 

 4665تاريخ التخرج:

 ثانيا: المؤهالت العلمية: 

 الجامعة / المؤسسة التعليمية سنة الحصول على الدرجة الدرجة العلمية

 جامعة - الرياضية التربية كلية 1999 الدكتوراه  -4
 االسكندرية

 جامعة - الرياضية التربية كلية 1995 الماجستير -4
 االسكندرية

 جامعة - الرياضية التربية كلية 1990 / الليسانس سالبكالوريو -3
 االسكندرية

 ثالثا" : التدرج الوظيفي األكاديمي )الداخلي والخارجي( :

 اسم المؤسسة سنة االلتحاق بها الوظيفة

 جامعة - الرياضية التربية كلية  9/44/4665 وحتى 7/3/4664 من معيد
 االسكندرية

 جامعة - الرياضية التربية كلية 4/1/4666 وحتى 47/44/4665 من مساعد مدرس
 االسكندرية

 جامعة - الرياضية التربية كلية 47/1/4551 وحتى 43/1/4666 من مدرس   
 االسكندرية

 جامعة - الرياضية التربية كلية 35/7/4545وحتى  35/1/4551 من استاذ مساعد
 االسكندرية

 جامعة - الرياضية التربية كلية و حتى االن 44/9/4545من  استاذ
 االسكندرية
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 رابعا": الخبرات في مجال نظم إدارة الجودة الشاملة : 

 التدريس فى التكنولوجيا استخدام 

 المهنه وأداب اخالقيات.  

 المشكالت وحل القرار اتخاذ.  

 التدريس تقييم.  

 العلمى البحث إدارة.  

 العمل وضغوط الوقت ادارة.  

 الخاص األولمبياد مدربى أعداد دورة Special Olympics 

 بالمعادى األوليمبى بالمركز الناشئين العداد صقل دورة . 
 

 :االهتمامات البحثية و المجتمعية و تطوير التعليمخامسا": 

 محلياً: 

 الدراسيه الصفوف ولجميع والمضمار الميدان مسابقات تدريب بقسم الدراسية المواد لكافة التدريس أعمال بجميع يقوم . 

 بالكلية المعتمدة الساعات بنظام العليا الدراسات برامج من حزمة بتدريس يقوم 

 بالكليه للطالب(  القوى العاب)  المنهجيه الكتب أعداد فى المساهمه . 

 الدرجات ورصد والتصحيح والعمليه النظريه االمتحانات أعداد فى المشاركه . 

 الدراسه سير على األشراف . 

 بالكليه النتائج وأستخراج األمتحانات أعمال فى المشاركه . 

 بالكليه العلميه والمختبرات األجهزه لجنه خالل من بالكليه العلميه اللجان فى المشاركه . 

 الدكتوراه مرحلة حتى وخارجها بالكليه العلميه الرسائل على األشراف . 

 العلمية الرسائل وايجازة مناقشة . 

 وخارجها العربيه مصر بجمهوريه تعقد التى العلمية بالمؤتمرات األشتراك . 

 وحتى 4663 عام منذ الميدانى التدريب مادة على لألشراف العمليه والتربيه والتدريب التدريس طرق قسم إلى انتدابه يتم 
 . اآلن

 بالكلية الجدد الطالب بقبول والخاصة القدرات لجان فى األشتراك . 

 جامعة.  للبنين الرياضية         التربية بكلية أقيم والذى رياضياً  الموهوبين معسكر على البرامج وتوجيه اإلشراف 
 م4661 عام صيف اإلسكندرية

 بالكليه الطالبيه واألنشطه األسكان بقسم الداخلى القسم طالب على األشراف . 

 األسكندرية جامعة ـ للبنين الرياضية التربية كلية واألحصاء الحركى التحليل معمل رئيس . 

 وخارجها بالكليه أقيمت التى الرياضيه والعروض والمهرجانات العلمية المؤتمرات تنظيم فى أشترك . 
 

 سادسا" : أهم األنشطة المختلفة التي تتعلق بخدمة المجتمع وتنمية البيئة.

 م 4661 عام بالكليه الضاحيه أختراق فرق بتدريب قام . 

 الجوى الدفاع بكليه الضاحيه وأختراق القوى العاب فريق بتدريب قام . 

 إلى  4661 عام من والتكنولوجيا للعلوم العربيه باالكاديميه البحرى القسم لطالب البدنيه اللياقه وتدريب بتدريس قام  
  م 4669

 اآلن وحتى م 4555 من للرياضة القومى المجلس إلى والتابع الناشئين ألعداد القومى بالمشروع مدرب . 

 م 4555 عام أقيم والذى الدولى األسكندرية ماراثون بتنظيم المشاركة . 

 م 4557 الدولى االسكندرية لماراثون التنفيذى المدير 

 م 4557 عام البحرية القوات بكلية القوى العاب فرق بتدريب قام . 


