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  الذاتية السيرة

 أوال: بيانات عامة

 ساميإبراهيمزبيرنصراالسم:

 استاذ متفرغ بقسم تدريب مسابقات الميدان و المضمار الوظيفة الحالية: 

 م 1891/  3/  1تاريخ الميالد: 

  5563053رقم التليفون: 

 6143115261رقم الموبايل: 

 nasr@sea.edu.eg_البريد االلكتروني: 

 1812تاريخ التخرج:

 ثانيا: المؤهالت العلمية: 

 الجامعة / المؤسسة التعليمية سنة الحصول على الدرجة الدرجة العلمية

 -كليةالتربيةالرياضيةباالسكندرية  1894 الدكتوراه  -1
 جامعةحلوان

 -كليةالتربيةالرياضيةباالسكندرية  1819 الماجستير -4
 جامعةحلوان

 البكالوريوس / الليسانس -3
 -المعهدالعالىللتربيةالرياضيةباالسكندرية  1812

 جامعةحلوان

 ثالثا" : التدرج الوظيفي األكاديمي )الداخلي والخارجي( :

 اسم المؤسسة سنة االلتحاق بها الوظيفة

 –المعهدالعالىللتربيةالرياضيةباالسكندرية  1812 معيد
 جامعةحلوان

 –المعهدالعالىللتربيةالرياضيةباالسكندرية  1819 مدرسمساعد
 جامعةحلوان

  –كليةالتربيةالرياضيةباالسكندرية  1894 مدرس   
 جامعةحلوان

 جامعةاإلسكندرية –كليةالتربيةالرياضيةبنين  1891 مساعد أستاذ

 جامعةاإلسكندرية –كليةالتربيةالرياضيةبنين  1884 أستاذ

 جامعةاإلسكندرية –كليةالتربيةالرياضيةبنين  4665 والطالب التعليم لشئون الكلية وكيل -

 جامعةاإلسكندرية –كليةالتربيةالرياضيةبنين  4616 والبحوث العليا الدراسات لشئون الكلية وكيل 

 رابعا": الخبرات في مجال نظم إدارة الجودة الشاملة : 

 الكلية. وأهداف ورسالة استراتيجية وضع لجنة رئيس 

  -  .رئيسلجنةتوصيفوتقاريرالبرامجالتعليميةبالكلية

ـالمشاركةفيكتابةالتقريرالسنويالذاتيللكليةفيجزءالبرامجالتعليميةـجودةفرصالتعلمـالمعاييراألكاديمية. 

 رةالتطويربالمشاركةـاإلعدادلزيا

 عضوفريقإدارةمشروعCIQAPومهامهاالشرافعلىمختلفجوانبتطويروتحسينالبرامجالتعليميةوالمشاركةفىاعداداالستراتيجيةبالكلية 

 عضولجنةإعدادالمعاييراألكاديميةلبرامجقطاعالتربيةالرياضية  
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 االهتمامات البحثية و المجتمعية و تطوير التعليم:خامسا": 

 محلياً: 

  حتىتارٌخه.  6003المدٌرالفنٌلقطاعالناشئٌنلكرةالقدمبنادٌسموحةالرٌاضٌمن 

  .المستشارالفنٌلألكادٌمٌةالرٌاضٌةلكرةالقدمبكلٌةالتربٌةالرٌاضٌةللبنٌنـجامعةاإلسكندرٌة 

  .عضوباللجنةالعلٌاللمشروعالقومٌإلعدادالناشئٌنبالمجلسالقومٌللرٌاضة 

 ٌبٌةمستشارفنٌومخططللبرامجواالحمااللتدر 

 عضولجنهتقٌٌمابحاثاالساتذهواالساتذهالمساعدٌن.  

 عضولجانتقٌٌماالختباراتالتأهلٌهلمرحلةالدكتوراه.  

 تقٌٌمأبحاثالمجالتالعلمٌةداخلوخارجمصر.  

 .عضولجنهضمانالجودهواالعتمادبالكلٌة 

 إقليميا )إن وجد(: 
 عضولجنةأنتقاءناشئكرةالقدمبمدرسةالموهوبٌن)القاهرة( •
 محاضرباالتحادالمصرٌلكرةالقدم. •
 دولياً )إن وجد(:  -

  م 6000 – 4991محاضرباالتحادالكوٌتٌلكرةالقدممن.  

 .محاضربمعهدعبداللهالسالمالعدادالقادةبدولةالكوٌت 

  4999الى  4991رئٌسقسمالتربٌةالرٌاضٌةبكلٌةاعدادالمعلمٌنبالمملكهالعربٌةالسعودٌةمن 

 6000 – 4991 استاذبكلٌةالتربٌةاألساسٌةبالكوٌت.  

  ً4999االشتراكفٌالندوةالخاصةباللٌاقهالبدنٌةللشبابالسعودٌمناقشا.  

 المشاركةفٌاعدادوتنظٌمالعدٌدمنالندواتبمعهداعدادالقادةبدولةالكوٌت.  

 .)المشاركهفٌالندواتالخاصةبوضعنظاملالحترافبدولةالكوٌت )عضوباللجنه 

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

  4990 -4993مدرباًللٌاقةالبدنٌةلفرقالناشئٌنبالنادٌاألولٌمبٌمنعام . 

   4991 -4990مدرباًللٌاقةالبدنٌةللفرٌقاألولبالنادٌاألولٌمبٌمنعام . 
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  4999 – 4991العملبالمملكةالعربٌةالسعودٌةأستاذاًورئٌساًبقسمالتربٌةالبدنٌةومدرباًبفرٌقكرةالقدمبالجامعةمنعام . 

  4990 – 4999مدٌـراًفنٌاًلفرٌقالمعمورةالسكندرٌوالصعودبهإلٌدورٌالدرجةالثانٌةعام . 

  4994 -4990مدرباًللٌاقةالبدنٌةللفرٌقاألوللكرةالقدمبنادٌاألولٌمبٌموسم . 

  4996 -4994مدربعامومخططاًلألحمااللتدرٌبٌةللفرٌقاألوللكرةالقدمبنادٌاألولٌمبٌموسم . 

 4991 -4996عام  من اإلتحادالسكندري بنادي لكرةالقدم األول للفرٌق التدرٌبٌة ألحمالا مخطط 

 .وقدحصاللفرٌقعلٌالمركزالرابع

  6004 -6000مدربعامومخططاًلألحمااللتدرٌبٌةللفرٌقاألوللكرةالقدمبنادٌاإلتحادالسكندرٌموسم . 

  6006 -6004مدربعامومخططاًلألحمااللتدرٌبٌةللفرٌقاألوللكرةالقدمبالنادٌاألولٌمبٌموسم . 

 6001 -6006 مدربعامومخططاًلألحمااللتدرٌبٌةللفرٌقاألوللكرةالقدمبنادٌاإلتحادالسكندرٌموسم . 

  6044الى  6009رئٌس قطاع الناشئٌن بنادى سموحة لمدة ثالث سنوات فى الفترة من 

  6044/6046مخطط احمال نادى حرس الحدود موسم 

  6046/6041مخطط احمال نادى انبً موسمٌن من 

  6041/6041مخطط مدٌر كرة احمال نادى االتحاد موسم 

  6041/6042مخطط احمال نادى انبً موسم 

  6043/6049نادى وداى دجلة مخطط احمال 

  ً6049/6049مخطط احمال نادى انب. 

  


