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 :بيانات عامة -1

 احمد حسن عبده عرنوس االسم:

 مدرس دكتور بقسم تدريب المنازالت والرياضات الفردية شعبة السالح .الوظيفة الحالية: 

 1979/  11/  1تاريخ الميالد: 

 متزوج الحالة االجتماعية: 

 .اإلسكندرية –اإلبراهيمية  –ش اإلنبا يؤنس  61العنوان: 

 0111871118رقم الموبايل: 

      27911010201653 الرقم القومى :

                              yahoo.com248ahmedmadkour@البريد االلكتروني:

 

   

 المؤهالت العلمية: -2

 

 

 التدرج الوظيفي األكاديمي )الداخلي والخارجي(: -3

 الدولة التعليميةالجامعة / المؤسسة  سنة االلتحاق بها الوظيفة

 معيد
6  /6  /2001 

28  /12  /
2004 

 مصر جامعة األسكندرية
 12/  29 مدرس مساعد

/2004 
29  /11 /2010 

/  11/  30 مدرس دكتور
2010 

   وحتى األن

 

 

 األنشطة التدريسية: -4

 تدريس مادة المبارزة للفرقتين األولى والثانية و الثالثة . -1

 الدولة المؤسسة التعليميةالجامعة /  السنه الدرجة العلمية

 2000 البكالوريوس /الليسانس -1
كلية التربية  –جامعة االسكندرية 

 الرياضية للبنين بابى قير
 2004 الماجستير -2 مصر

 2010 الدكتوراه -3

mailto:ahmedmadkour248@yahoo.com
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 الهوايات )تخصص مبارزة للفرقة الرابعة(.تدريس مادة  -2
 اإلشتراك فى تصميم المحتوى ووضع البرامج الدراسية للمبارزة. -3

 

 

 الدورات التدريبية:  -5

 اسم الجهة المانحة توقيت الدورة اسم الدورة م

 جامعة االسكندرية 28/1/2016-27 جودة نوعية ومستوى التعليم  .1

 جامعة االسكندرية 31/1/2016-30 العلميةالنشر الدولى للبحوث   .2

 جامعة االسكندرية 2/2/2016-1 مشروع البحث الفعال  .3

 جامعة االسكندرية 7/2/2016-6 ادارة االزمات والكوارث  .4

 9/2/2016-8 تنظيم المؤتمرات العلمية  .5
 

 جامعة االسكندرية

 االسكندريةجامعة  11/2/2016-10 طرق اختبار وتقويم الطالب  .6

 جامعة االسكندرية 19/1/2017-18 مهارات العرض الفعال  .7

 جامعة االسكندرية 22/1/2017-21 الجوانب المالية والقانونية فى االعمال الجامعية  .8

 جامعة االسكندرية 24/1/2017-23 التخطيط االستراتيجى  .9

 االسكندريةجامعة  29/1/2017-28 تصميم وانتاج المحتوى الرقمى  .10

 جامعة االسكندرية 31/1/2017-30 نظم ادارة المراجع البحثية  .11

 جامعة االسكندرية 2/2/2016-1 التعليم االلكترونى  .12

 

 

 

 

 األنشطة البحثية: -6

 بحثى الماجستير والدكتوراه واألبحاث الدولية والمحلية المنشورة 

 جهة النشر التاريخ عنوان البحث م

1.  

" المواصفات المورفولوجية للذراع 
المسلحة المميزة لمبارزى المستويات 
العليا وتاثرها على دقة تسجيل اللمسة 

 ونتائج المباريات  "

2004 
كلية التربية الرياضية للبنين 

 االسكندرية جامعة 

كلية التربية الرياضية للبنين  2010" تأثير استراتيجيات التفكير على تطوير   .2
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 الماجستير والدكتوراه:األشراف العلمى على رسائل  -7

         

 

 

 المؤلفات العلمية:  -8

 

 

 المشاريع : -9

 

 

 

 الخبرات : -10

 كوريا. - والترويح والرياضة والتعبير الحركى عضو المجلس الدولى للصحة والتربية البدنية -1
 إنجلترا . –ة الدولية للهندسة الرياضي هيئةالعضو  -2
 الواليات المتحدة األمريكية . –عضو الجمعية الدولية لإليدز  -3

 

مستوى اداء بعض المهارات الحركية 
وضغوط المنافسة لناشئ سالح سيف 

 المبارزة "

 االسكندرية جامعة 

 المرحلة عنوان الرسالة اسم الباحث م
تاريخ 

 المناقشة

 احمد عاطف طلبة مدكور  .1

" تاثير إستخدام الجمل الخططية على فعالية 

أداء الهجوم المضاد للمبارزين الناشئين تحت 

 سنه "  17

 2018 الدكتوراة

 منعم فاروق جمعه عيسى  .2
" تاثير استخدام بعض المواقف الخططية على 

 فاعلية النشاط الخططى لالعبى المالكمه "
 2018 دكتوراة

 
 سنة النشر الغالف اسم الكتاب المؤلفين

 د /حسين احمد  حجاج  -1
 د/ رمزى الطنبولى

 د/ ياسر حجر
 د/ احمد عرنوس 
 د/ محمد سليمان

 المهارات األساسية للمبارزة
الفتـــح للطباعة 

 والنشر

2005 
 
 

 المشروعات:

 الجهة المموله للمشروع المشروععنوان  قيمة المشروع السنة

2013 
المؤتمرات 

 العلمية

المؤتمر العلمي الدولي الحادي عشر للتربية 
البدنية وعلوم الحركة )الرياضية بين 

 النظرية والتطبيق (

كلية التربية الرياضية للبنين 
 جامعة األسكندرية
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 إعتماد المعامل. / األنشطة المختلفة في مجال نظم إدارة الجودة / مشروعات تطوير التعليم -11

 جتماعية لمعاير الجودة .مسئول معيار الخدمة اإل -1

 

 اللغات : -12

 اللغه االم العربية -1

 اللغة االنجليزيه  -2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CV 

 

 :بيانات عامة

 محمد سعيد عبد هللا إبراهيم الديب االسم:

 مدرس دكتور بقسم تدريب المنازالت والرياضات الفرديةالوظيفة الحالية: 

 1/4/1988تاريخ الميالد: 

 متزوجالحالة االجتماعية: 

 االسكندرية –المنتزة ثانى  –المعمورة البلد  –شارع الرحاب العنوان: 

 01096806069رقم الموبايل: 

     28804011804974  الرقم القومى :

      mohamedeldeeb422@gmail.com                             البريد االلكتروني:

 المؤهالت العلمية: -13
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 التدرج الوظيفي األكاديمي )الداخلي والخارجي(: -14

 الدولة الجامعة / المؤسسة التعليمية سنة االلتحاق بها الوظيفة

 2010 معيد

جامعة االسكندرية / كلية 

 التربيةالرياضية
 مصر

 2014 مدرس مساعد

 2018 مدرس دكتور

  

  

 

 األنشطة التدريسية: -15

 األثقال بكلية التربية الرياضية أبو قيرتدريس مقرر رفع  -1

 . لبحيرةبا الرياضية المهن نقابة في والتدريبية العلمية الندوات فيمحاضر -2
 

 

 

 

 

 

 الدورات التدريبية:  -16

 اسم الجهة المانحة توقيت الدورة اسم الدورة م

 دورة تدريبية للمدربين باإلتحاد المصرى للهوكى  .13
22/3/2008-
24/3/2008 

 تحاد المصرى للهوكىاأل

 

14.  

( والمتخصصة بمجال التدريب 1دورة تدريبية رقم )
الرياضى " تخطيط التدريب الرياضى للمستويات 

 العليا"

31/3/2012 -
2/4/2012 

 كلية التربية الرياضية    

15.  

 Intel learn" training ofدورة تدريبية في 
the trainer  شركة(INTEL  .) 

 

 وحدة البحوث والمعلومات 2015

16.  
ورشة عمل "مهام منسقى 

 Code:QA0033األقسام"
 كلية التربية الرياضية 2014نوفمبر11

17.  
 20/1/2014" تغذية بناء األجسام " يوم  .18

 

20/1/2014 
 

 كلية التربية الرياضية

19.     

 

 األنشطة البحثية: -17

 بحثى الماجستير والدكتوراه واألبحاث الدولية والمحلية المنشورة 

 الدولة الجامعة / المؤسسة التعليمية السنه الدرجة العلمية

 2009 البكالوريوس /الليسانس -1
جامعة االسكندرية / كلية 

 التربيةالرياضية
 2014 الماجستير -2 مصر

 2018 الدكتوراه -3

 جهة النشر التاريخ عنوان البحث م
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 األشراف العلمى على رسائل الماجستير والدكتوراه: -18

 المؤلفات العلمية:  -19

 المشاريع : -20

 المشروعات:

 الجهة المموله للمشروع عنوان المشروع قيمة المشروع السنة

    

    

    

 الخبرات : -21

 وحتى األن 2016/2017مخطط أحمال بالجهاز الفني لكرة الماء بنادى سموحة موسم  -4

 عامين األثقال لرفع الجامعة بطولة فى األول المركز على وحاصل الرياضية التربية بكلية األثقال رفع فريق مدرب -5

 .2015/2016 الثانى والمركز 2013/2014-2012/2013 متتاليين

 إعتماد المعامل. / األنشطة المختلفة في مجال نظم إدارة الجودة / مشروعات تطوير التعليم -22

 . الكلية فى 2008/  10 الدولى العلمى الموتمر تنظيم فى اشترك - -23

 

 اللغات : -24

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

 

3.  
اختبار تأثير أسلوبى التدريب المركب الفوري 

 والمنفصل على اإلنجاز الرقمى للرباعين 
2014 

 

4.  

أسلوب تدريبى مقترح من طريقتى التدريب 

األنجاز الرقمى الروسى والبلغارى لتطوير 

 للرباعين المصريين

2018 

 المرحلة عنوان الرسالة اسم الباحث م
تاريخ 

 المناقشة

3.      

4.      

5.      

6.      

7.      

 
 سنة النشر الغالف اسم الكتاب المؤلفين

2-      

3-      

4-      

5-      
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4- -------------------------------------------------------------------- 
 


