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 :بيانات عامة

   وليـد محسن مصطفى نصره االسم:

 دكتور/بقسم تدريب المنازالت والرياضات الفرديةاستاذ مساعد الوظيفة الحالية: 

 م   1978/  1/  18تاريخ الميالد

 متزوج الحالة االجتماعية: 

خلف اإلدارة التعليمية ؛ بـر  الء  الـرحمن  16؛  األسكندريه  ؛ حى المنتزه ؛  طوسون ؛ شارع  ةجمهورية مصر العربيالعنوان: 
 (3 ؛ الدور الثالث  شقه ) 

 : التليفونرقم 

       الرقم القومى :

                     _yahoo.com3waleednasraa@البريد االلكتروني:
               

 المؤهالت العلمية: -1

 التدرج الوظيفي األكاديمي )الداخلي والخارجي(: -2

 الدولة الجامعة / المؤسسة التعليمية سنة االلتحاق بها الوظيفة

 1999 معيد

 مصر جامعه االسكندريه

 2004 مدرس مساعد

 2009 مدرس دكتور

  

  

 

 

 

 األنشطة التدريسية: -3

 تدريس الفرقه الولى -1

 الدولة الجامعة / المؤسسة التعليمية السنه الدرجة العلمية

 1999 البكالوريوس /الليسانس -1

 2004 الماجستير -2 مصر جامعه االسكندريه

 2009 الدكتوراه -3

mailto:waleednasraa_3@yahoo.com
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 تدريس الفرقه الثانيه -2

 تدريس الفرقه الثالثه -3

 تدريس الفرقه الرابعه -4

 الدورات التدريبية:  -4

 اسم الجهة المانحة توقيت الدورة اسم الدورة م

1.  
  DELF علدد  للحصدد   الف نسددي  اللغدد  فدد  التمهيريدد  الددر  

 . م2001 عام
 

 

 

2.  
 االنجليزيدددد  اللغددد  فددد  التمهيريدددد  الدددر    علددد  حاصددد  -

 .م2003 عام TOEFL عل  للحص  
  

3.  
 الحاسب لقيار  الر لي  ال خص  عل  الحص   شهار  -

 ICDL.   اآلل 
  

4.     

5.     

6.     

 

 

 األنشطة البحثية: -5

 بحثى الماجستير والدكتوراه واألبحاث الدولية والمحلية المنشورة 

 الماجستير والدكتوراه:األشراف العلمى على رسائل  -6

 المؤلفات العلمية:  -7

 جهة النشر التاريخ عنوان البحث م

1.    
 

2.    

3.     

4.     

5.     

 المرحلة عنوان الرسالة اسم الباحث م
تاريخ 

 المناقشة

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

 
 سنة النشر الغالف اسم الكتاب المؤلفين

1-      

2-      

3-      
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 المشاريع : -8

 

 المشروعات:

 الجهة المموله للمشروع عنوان المشروع قيمة المشروع السنة

    

    

    

 الخبرات : -9

 .97/1998العب المنتخب المصري للمصارعة الحرة للهواه خالل الموسم الرياضي  -

 ( .5207العب االتحاد المصري للمصارعة بمنطقة البحيرة رقم القيد ) -

 م.1995العب منتخب البحيرة للمصارعة منذ عام  -

 م . 1999وحتى  1995األسكندرية للمصارعة منذ عام  العب منتخب جامعة  -

 م.2001عام  413حكم في االتحاد المصري للمصارعة درجة أولى رقم المسلسل  -

 م.2005لسنه  483عضو االتحاد المصري للمصارعة بمنطقة البحيرة بقرار وزاري رقم  -

 م .2005لسنه  1بقرارمجلس االدارة رقم عضو باللجنة الفنية بمنطقة البحيرة للمصارعة  -

 م.2006لسنه  419عضو االتحاد المصري للمصارعة بمنطقة البحيرة بقرار وزاري رقم  - 

شهادة من كلية التربية الرياضية للبنيين جامعية اكسيكندرية تفييد باكلتحياي بفرييي الكليية للمصيارعة  -
ييييل منتخيييب جامعييية األسيييكندرية فيييي دوري والحصيييول عليييى المركيييز األول فيييي بطيييوال  الجامعييية وتم 

 م .1999م حتى عام 1995الجامعا  المصرية للمصارعة منذ عام 

4-      

5-      
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شيييهادة دفييييادة مييين ددارة التربييييية الرياضيييية بيييياكدارة العامييية كدارة الشييييباب جامعييية اكسييييكندرية تفيييييد  -
طيييوال  اكلتحييياي بمنتخيييب جامعييية األسيييكندرية فيييي المصيييارعة والحصيييول عليييى المركيييز األول فيييي ب

 م .1999م وحتى1995الجامعة منذ عام 

شييهادة مييين اكدارة العامييية لرعايييية الشييباب جامعييية اكسيييكندرية تفييييد الحصييول عليييى المركيييز ال الييي   -
 م.1999والميدالية البرونزية في بطولة الجامعا  المصرية المقامة بجامعة المنصورة عام 

رة بالحصييول علييى المركييز ال يياني فييي الييدورة شييهادة ميين اكتحيياد المصييري للمصييارعة بمنطقيية البحييي -
 م .1994الرمضانيه ال ال ة للمصارعة الرومانيه عام 

شييهادة ميين اكتحيياد المصيييري للمصييارعة بالحصييول علييى المركيييز الخييامس فييي بطوليية الجمهوريييية  -
 م .1996م / 1995للمصارعة الحرة موسم 

ز ال الييي  والميدالييية البرونزيييية فيييي شييهادة مييين اكتحيياد المصيييري للمصييارعة بالحصيييول عليييى المركيي -
 م.1997م / 1996بطولة الجمهورية للمصارعة الحرة موسم 
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 اللغات : -11

 اللغه االنجليزيه  -1

 اللغه الفرنسيه -2

 

 

 

 
 


