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CV 

 

 :بيانات عامة -1

 ياسر محمد أحمد حجر االسم:

 ورئيس قسم تدريب المنازالت والرياضات الفرديةالوظيفة الحالية: استاذ 

  1973/  7/  25تاريخ الميالد: 

 متزوج الحالة االجتماعية: 

 .العربيةشارع احمد اشا ترك . فلمنج  . رمل اإلسكندرية . جمهورية مصر  16العنوان: 

 0124280277 :التليفونرقم 

     27307250201877  الرقم القومى :

          yasser_hagger73@yahoo.com                         البريد االلكتروني:

 المؤهالت العلمية: -2

 التدرج الوظيفي األكاديمي )الداخلي والخارجي(: -3

 الدولة الجامعة / المؤسسة التعليمية سنة االلتحاق بها الوظيفة

 1999 معيد

 مصر االسكندريه

 2002 مدرس مساعد

 2007 مدرس دكتور

 2013 استاذ مساعد 

 2018 استاذ 

 

 

 

 األنشطة التدريسية: -4

 الفرقه االولى  -1

 الفرقه الثانيه  -2

 الفرقه الثالثه -3

 الفرقه الرابعه -4

 الدولة الجامعة / المؤسسة التعليمية السنه الدرجة العلمية

 1995 البكالوريوس /الليسانس -1

 2002 الماجستير -2 مصر جامعه االسكندريه

 2007 الدكتوراه -3
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 الدورات التدريبية:  -5

 اسم الجهة المانحة توقيت الدورة اسم الدورة م

1.  
Thinking Skills 20 – 23 /8 / 2005 هيئة أعضاء قدرات تنمية مركز 

 االسكندرية جامعة – التدريس

2.  
Communication Skills    27 – 30 / 8 / 2005 هيئة أعضاء قدرات تنمية مركز 

 االسكندرية جامعة – التدريس

3.  
Resarch Methodology 3– 6/ 9 / 2005 هيئة أعضاء قدرات تنمية مركز 

االسكندرية جامعة – التدريس  

4.  
Code of Ethice 10 – 12/ 9 /2005 هيئة أعضاء قدرات تنمية مركز 

 االسكندرية جامعة – التدريس

5.  
Decision Making &     Problem Solving 8-11/ 4/ 2006 هيئة أعضاء قدرات تنمية مركز 

االسكندرية جامعة – التدريس  

6.  
Teaching With Technology 14 – 16/ 10 / 2006 هيئة أعضاء قدرات تنمية مركز 

االسكندرية جامعة – التدريس  

7.  
New Trends in Teaching 

 
6 – 8/ 2/ 2007 

مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة 
 جامعة االسكندرية –التدريس 

8.  
- Effective Presentation  Skills 

 

17 – 19   /2  /

2007 

مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة 
 جامعة االسكندرية –التدريس 

9.  
Executive Leadership 
DEVELOPMENT 

31/5 – 

1/6/2017  

مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة 
 جامعة االسكندرية –التدريس 

10.  
Leadership and        
    Strategic Thinking 

5-6 / 6/ 2017 
مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة 

 جامعة االسكندرية –التدريس 

11.  
- lnnovative Problem –Solving 
and Decision –making 

10-11 

/6/2017 

مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة 
 جامعة االسكندرية –التدريس 

12.  - Research Ethice and Plagiarism 
12-13 / 6 /  

2017    

مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة 
 جامعة االسكندرية –التدريس 

13.  
- University Laws and  
Regulations 

14-15 / 6 /  

2017 

مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة 
 جامعة االسكندرية –التدريس 

14.  
International Computer Driving 
Licence 

15  /8  /2006  

15  /2  /2007 

مركز الغرفة التجارية التابع لمنظمة 
 اليونسكو باالسكندرية

15.  
النماذج فى إنشاء المقررات استخدام 

 الدراسية األساسية عبر االنترنت

3  /11  /2009  

5  /11  /2009 

مركز التعليم األلكترونى فى جامعة 
 االسكندرية

16.  
الدورة التثقيفية لمعاوني اعضاء هيئة 

 التدريس

26/11/2004  

1/ 12 /2004 
 معهد اعداد القادة بحلوان

 Toeflشهادة إتمام دورة التويفل   .17
7  /12  /2003  

14  /2  /2004 
مركز خدمة المجتمع التابع لجامعة 
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 االسكندرية

18.  
إتمام المستوى الثالث للمبتدئين فى اللغة 

 األلمانية
1  /8  /2001 

9  /9  /2001 
 مركز جوته باألسكندرية

  4/12/2010 الدورة التدريبية ألعداد مدربي السالح  .19

18  /12  /2010 
 النقابة العامة للمهن الرياضية

 كلية الهندسة 5/6/2009 تطوير نظام الكنتروالت وأعمال االمتحانات  .20

-22 كتابة المشروعات البحثية  .21

23/10/2009 
 تربية رياضية للبنات

 تربية رياضية للبنين 1/2/2011 رفع المقررات اإللكترونية  .22

 

 

 : البحثيةاألنشطة  -6

 بحثى الماجستير والدكتوراه واألبحاث الدولية والمحلية المنشورة 

 جهة النشر التاريخ عنوان البحث م

1.  
عالقة الكين انثربومتري علي بعض األدراكات 

 الحس حركية للمبارزين الناشئين
2002 

 جامعة األسكندرية

2.  
تاثير التدريب المتقاطع علي حركات الرجلين 

 والهجوم البسيط لمبتدئ المبارزة 
2007 

3.  

وضع مستويات معيارية لبعض اختبارات 

األدراكات الحس حركية لناشئ المبارزة تحت 

 سنة 14

17  /10  /2008 

المؤتمر األقليمي الرابع للمجلس 

الدولي للصحة والتربية البدنية 

والرياضة والتعبير الحركي والترويح 

 لمنطة الشرق األوسط

4.  

The Effect of Years of Practice on 

Some Postural Deviations in Foil 

Fencers 

19/11 /2011 

 

Theories & Applications, the 

International Edition 



 

4 
 

5.  

تأثير التدريب المركب علي فعالية أداء حركات 

تجديد الهجوم لمبارزي الرجلين لبعض مهارات 

 ( 20سالح الشيش تحت )

28  /12  /2011 

مجلة نظريات وتطبيقات . كلية التربية 

جامعة  –أبوقير  –الرياضية بنين 

 اإلسكندرية

6.  

السمات الدافعية و المهارات النفسية المميزة 

لمبارزي ومبارزات األسلحة المختلفة برياضة 

 المبارزة

26 /3  /2012 

العلمية للتربية البدنية المجلة 

والرياضية ، كلية التربية الرياضية 

 للبنات ، جامعة األسكندرية

7.  

تأثير اتجاهي حمل التدريب المنفرد والمتعدد 

علي  تطوير سرعة اداء حركات الرجلين 

ودقة اداء الهجوم البسيط لمبارزي  المركبه

 سنة 20سالح الشيش تحت 

22 /8  /2012 

مجلة نظريات وتطبيقات . كلية التربية 

جامعة  –أبوقير  –الرياضية بنين 

 اإلسكندرية

8.  

تأثير تمرينات سلم التدريب علي تطوير بعض 

القدرات البدنية والمهارية الخاصة بحركات 

 الرجلين للمبارزين

30 -7-2015 

مجلة نظريات وتطبيقات كلية التربية 

الرياضية للبنين . ابو قير جامعة 

 األسكندرية

9.  
مجلة نظريات وتطبيقات كلية التربية  – 12 – 30دراسة القدرات البدنية الخاصة ومدي 
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مساهمتها النسبية علي زمن اداء مهارات 

 تجديد الهجوم لمبارزي  سيف المبارزة

الرياضية للبنين . ابو قير جامعة  2015

 األسكندرية

10.  

تأثير تدريبات المصادمة علي تنمية القدرة 

 العضلية و الهجوم البسيط  لناشئ المبارزة

2- 9- 2016 

المجلة العلمية لعلوم وفنون الرياضة . 

كلية التربية الرياضية للبنات بالجزيرة 

 حلوانجامعة 

11.  

تأثير تنمية بعض القدرات التوافقية الخاصة 

علي فاعلية اداء تجديد الهجوم  لمبارزي سالح 

 الشيش

29- 11- 2016 

المجلة العلمية لعلوم وفنون الرياضة . 

كلية التربية الرياضية للبنات بالجزيرة 

 جامعة حلوان

12.  

 تاثير تمرينات عالجية ومهارية خاصة لتحسين 

 انحراف األنحناء الجانبي للمبارزين الناشئين

1- 1-2017 

. مجلة علوم الرياضة وتطبيقات 

التربية البدنية  كلية التربية الرياضية 

 بقنا جامعة جنوب الوادي

13.  

تاثير تطوير بعض مظاهر األنتباه علي األداء 

 البسيط لناشئ سالح الشيشالمهاري للهجوم 

11-9- 2017 

مجلة نظريات وتطبيقات كلية التربية 

الرياضية للبنين . ابو قير جامعة 

 األسكندرية
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 األشراف العلمى على رسائل الماجستير والدكتوراه: -7

 المؤلفات العلمية:  -8

 

 الخبرات : -9

 . قير بابي الرياضية التربية كلية لنادي المؤسسين احد -1

 . الماجستير رسائل من العديد علي األشراف -2

 . التعليمية المنتزة إدارة بمدارس الثالثة للفرقة العملية التربية طلبة علي اإلشراف -3

 الدراسدات مدن العديدد في واالشتراك الندوات علي األشراف خالل من التعليمية العملية لتطوير الجودة نظام في االشتراك -4

 . الجودة بنظام الخاصة

 .   للبنين الرياضية التربية كلية بمدارس السباحة تدريب -5

14.  

تأثير تمرينات المقاومة على تنمية بعض 

عناصر اللياقة البدنية وفاعلية اإلعداد للهجوم 

 .لمبارزي سيف المبارزة

23- 11-  2017 

لعلوم وفنون الرياضة . المجلة العلمية 

كلية التربية الرياضية للبنات بالجزيرة 

 جامعة حلوان

 المرحلة عنوان الرسالة اسم الباحث م
تاريخ 

 المناقشة

 احمد عاطف  .1
تاثير استخدام الجمل الخططية علي فاعلية اداء 

 سنه  17الهجوم المضاد للمبارزين الناشئين نحت 
 دكتوراه

10-10-

2017 

 ابراهيممحمد ابراهيم  .2
تاثير تطوير بعض تمرينات المنافسة علي بعض 

 مهارات الطرح لالعبي الوشو كونغ فو 
  ماجستير

 حماده بسطاوي  .3

تاثير تطوبر األداءات الخططية علي فاعلية النشاط 

برياضة الوشو  13-11الهجومي للمرحلة السنية 

 كونغ فو 

  دكتوراه

 مني البلتاجي  .4
العمر التدريبي وعالقته باألصابات لدي المبارزات 

 الناشئات 
 2015-9-8 ماجستير 

 محمد اشرف  .5

تاثير تطوير القوة الخاصة باستخدام التدريب المركب 

علي سرعة اداء حركات الرجلين للمبارزين الناشئين 

 سنه  20تحت 

 ماجستير 
9-10-

2016 

 منير احمد  .6
تاثير بنرامج مقترح لتطوير سرعة األستجابة 

 الحركية للمبارزين في جمهورية العراق
 ماجستير

23-5-

2014 

 
 سنة النشر الغالف اسم الكتاب المؤلفين

 حجاج  احمد حسين/ د  -1

 الطنبولى رمزى /د

 حجر ياسر /د

  عرنوس احمد /د

 سليمان محمد /د

 للمبارزة األساسية المهارات
 للطباعة الفتـــح

 والنشر
2017 
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 اآلن حتى 2000 من(  الشيش سالح)  المبارزة فريق تدريب -6

  األن وحتي 1999 من بالكلية المبارزة فريق تدريب -7

  السكندري المصري بالنادي المبارزة فريق مؤسس -8

  الجوي الدفاع بكلية مبارزة سيف سالح مدرب -9

   سموحة بنادي السباحة ومدارس براعم مركز علي اشراف -10

  األوليمبي ونادي سبورتنج نادي بمدارس السباحة تدريب -11

  باالسكندرية الواى بنادى سباحة مدرب -12

  الكشافة نادى لفرق بدنية لياقة مدرب -13

  السكندرى المصرى بالنادى السباحة نشاط عام مشرف -14

 المهندسين بنادى السباحة نشاط مسئول -15

 إعتماد المعامل. / األنشطة المختلفة في مجال نظم إدارة الجودة / مشروعات تطوير التعليم -10

a. األوسط الشرق لمنطقة الحركي والتعبير والرياضة والترويح البدنية والتربية للصحة الدولي بالمجلس عضو 

ICHPER-SD  

b. بالكلية الجودة ضمان بوحدة الخاص الطابع ذات الوحدات ملف مسئول 

c. المنازالت تدريب بقسم الجودة ضمان وحدة منسق 

d. ال بمشروع والتعلم بالتعليم الخاص بالمعيار العمل وورش الندوات مسئولCIQAP    

e. الجودة معايير فى العمل وورش بالندوات المكلف العمل بفريق عضو 

 

 اللغات : -11

 اللغه االنجليزيه -1

 اللغة األلمانية  -2

 

 

 

 

 

 :عامةبيانات  -12

 : محمد اسامه عبد العالاالسم

 دكتور/بقسم تدريب المنازالت والرياضات الفرديةمدرس مساعد الوظيفة الحالية: 

 28/7/1990ك : تاريخ الميالد
 اعزب الحالة االجتماعية: 

 المعموره البلد ش ابو زرالغفارىالعنوان: 

 01225234572: التليفونرقم 

     29007280202278  الرقم القومى :

                    mo790327@gmail.com               البريد االلكتروني:

 المؤهالت العلمية: -13

 الدولة الجامعة / المؤسسة التعليمية السنه الدرجة العلمية

 2012 البكالوريوس /الليسانس -1

 2016 الماجستير -2 مصر جامعه االسكندريه

 ---- الدكتوراه -3
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 التدرج الوظيفي األكاديمي )الداخلي والخارجي(: -14

 الدولة الجامعة / المؤسسة التعليمية سنة االلتحاق بها الوظيفة

 2013 معيد

 مصر جامعه االسكندريه

 2016 مدرس مساعد

 ------ مدرس دكتور

  

  

 

 

 

 األنشطة التدريسية: -15

 معاون تدريس ماده المالكمه الفرقه االولى  -5

 تدريس ماده الكيك بوكس الفرقه االولى معاون  -6

 معاون تدريس ماده المالكمه الفرقه الثانيه  -7

 معاون تدريس ماده المالكمه الفرقه الثالثه   -8

 معاون تدريس ماده المالكمه الفرقه الرابعه تخصص مالكمه  -9

10-  

 الدورات التدريبية:  -16

 اسم الجهة المانحة توقيت الدورة الدورةاسم  م

23.  
 المصرى االتحاد من كانوى تدريب دوره على حاصل
  والكياك للكانوى

 

 

24.  
 الدولى االتحاد من تجديف تدريب دوره على حاصل:2

 للتجديف المصرى واالتحاد
  

25.  
 الدولى االتحاد من كانوى تدريب دوره على حاصل:3

 للكانوى
  

26.  
 فى الرياضيه التربيه كليه من خبره شهاده على حاصل:4

 . جدا جيد بتقدير القدم كره تدريب
  

27.  
 االتحاد من قدم كره تدريب شهاده على حاصل: 5

 .القدم لكره المصرى
  

   الحديث التسويق مبادئ شهاده   على حاصل: 6  .28

 

 

 األنشطة البحثية: -17

 بحثى الماجستير والدكتوراه واألبحاث الدولية والمحلية المنشورة 

 جهة النشر التاريخ عنوان البحث م

15.  
تأثير تطوير التحمل الخاص على فعالية أداء 

 مجموعات اللكم والركل لدى العبى الكيك بوكس

 

2016 
 

16.    

17.     

18.     
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 والدكتوراه:األشراف العلمى على رسائل الماجستير  -18

 المؤلفات العلمية:  -19

 المشاريع : -20

 

 المشروعات:

 المموله للمشروعالجهة  عنوان المشروع قيمة المشروع السنة

    

    

    

 الخبرات : -21

 حتى االن 2014مدرب منتخب االسكندريه للكانوى والكياك من  -16

 2016مدرب منتخب مصر للكانوى والكياك فى البطوله العربيه السابعه  -17

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

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

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

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

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

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

 اللغات : -23

 اللغه االنجليزيه -3

 

19.     

 المرحلة عنوان الرسالة اسم الباحث م
تاريخ 

 المناقشة

7.      

8.      

9.      

10.      

11.      

 
 سنة النشر الغالف اسم الكتاب المؤلفين

2-      

3-      

4-      

5-      

6-      
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CV 

 

 :بيانات عامة -24

 محمد محمود محمد سليمان االسم:

 أستاذ مساعدالوظيفة الحالية: 

 1/2/1984تاريخ الميالد: 

 طفلين ويعول متزوج الحالة االجتماعية: 

 االسكندرية – المنتزة ثان - السنترال خلف البلد المعمورةالعنوان: 

 01119160680رقم الموبايل: 

       28402011807638 الرقم القومى :

                                  Dr.mohamed.soliman@alexu.edu.eg            البريد االلكتروني:

m.soliman84@yahoo.com 

 
 

 المؤهالت العلمية: -25

 

 

 

 التدرج الوظيفي األكاديمي )الداخلي والخارجي(: -26

 

 الدولة الجامعة / المؤسسة التعليمية سنة االلتحاق بها الوظيفة

 2005 معيد

كلية التربية الرياضية 
 جامعة األسكندرية -للبنين 

 مصر

 2009 مدرس مساعد

 2013 مدرس دكتور

 2018 أستاذ مساعد

  

 

 األنشطة التدريسية: -27

 

 . األولى للفرقة المبارزة مقرر تدريس -11

 . الثانية للفرقة المبارزة مقرر تدريس -12

 الدولة الجامعة / المؤسسة التعليمية السنه العلميةالدرجة 

 2005 البكالوريوس /الليسانس -1
 -كلية التربية الرياضية للبنين 

 جامعة األسكندرية
 2009 الماجستير -2 مصر

 2013 الدكتوراه -3

mailto:Dr.mohamed.soliman@alexu.edu.eg
mailto:m.soliman84@yahoo.com
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 . الثالثة للفرقة المبارزة مقرر تدريس -13

 (. فو كونغ رياضة) و(  المبارزة رياضة)  رياضى تدريب تخصص الرابعة للفرقة المبارزة مقرر تدريس -14

 .دكتوراه (  –ماجستير  –والكونغ فو بمرحلة الدراسات العليا ) دبلوم  المبارزة مقرر تدريس -15

 :  الدورات التدريبية -28

 

 اسم الجهة المانحة توقيت الدورة الدورةاسم  م

 األسكندرية جامعة 2006 اإلدارة الجامعية  .29

 جامعة األسكندرية  2006 أساليب البحث العلمى  .30

 جامعة األسكندرية  2006 الجوانب المالية  .31

 جامعة األسكندرية  2006 نظم الساعات المعتمدة  .32

 جامعة األسكندرية  2006 إدارة الوقت وضغوط العمل  .33

34.  ICTP 2006  جامعة األسكندرية 

 جامعة األسكندرية  2013 التخطيط االستراتيجى    .35

 جامعة األسكندرية  2013 دورة أخالقيات البحث العلمى   .36

 جامعة األسكندرية  2013 دورة نظم االمتحانات وتقويم الطالب   .37

 جامعة األسكندرية  2013 اعداد مشروعات البحوث التنافسية   .38

 جامعة األسكندرية  2013 معايير الجودة في العملية التدريسية  .39

 جامعة األسكندرية  2018 إدارة األزمات والكوارث  .40

 جامعة األسكندرية  2018 النشر الدولى للبحوث العلمية     .41

 جامعة األسكندرية  2018 الممولة وإدارة الفريق البحثىتنفيذ المشروعات البحثية   .42

 جامعة األسكندرية  2018 معايير الجودة فى العملية التعليمية  .43

 جامعة األسكندرية  2018 تصميم وإنتاج المحتوى الرقمى   .44

 جامعة األسكندرية  2018 الجوانب المالية والقانونية فى األعمال الجامعية  .45

 

 بحثى الماجستير والدكتوراه واألبحاث الدولية والمحلية المنشورة  : البحثيةاألنشطة  -29

 جهة النشر التاريخ عنوان البحث م

20.  
 االنتباه مظاهر بعض لقياس اختبارات بناء

 سنة 17 تحت الناشئين للمبارزين
2009 

 ) ماجستير (

 جامعة األسكندرية

21.  
 وسرعة االنتباه مظاهر بعض تطوير تأثير

 تجديد حركات أداء فعالية على اإلستجابة

 الناشئين للمبارزين الهجوم

2013 
 ) دكتوراه (

 جامعة األسكندرية

22.  
 سرعة لتطوير النوعية التدريبات تاثير

 الهجوم تجديد فى الرجلين حركات استجابة

  سنه 20 تحت الناشئين للمبارزين

2014 

 كلية_  وتطبيقات نظريات مجلة

 جامعة للبنين الرياضية التربية

 االسكندرية

23.  
 الناشئات المبارزات لدى الرياضية اإلصابات

  السالح لنوع وفقا  
2015 

 الرياضة وفنون لعلوم العلمية مجلة

 للبنات الرياضية التربية كلية –

 الجزيرة

24.  
 كمؤشر االنتباة مظاهر لبعض النسبى االسهام

 للمبارزين الهجوم تجديد حركات اداء لزمن
2016 

 الرياضة وفنون لعلوم العلمية مجلة

 للبنات الرياضية التربية كلية –
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 : الماجستير والدكتوراهاألشراف العلمى على رسائل  -30

 

 الجزيرة  سنه 20 تحت الناشئين

25.  
 بإستخدام اإلنفجارية القوة تطوير تأثير

 حركات أداء سرعة على البالستية التدريبات

  سنة 15 تحت الناشئين للمبارزين الرجلين

2017 

 الرياضة وفنون لعلوم العلمية مجلة

 للبنات الرياضية التربية كلية –

 الجزيرة

26.  

 لرجل والدفع العضلى النشاط متغيرات عالقة

 لمركز الكينماتيكية المتغيرات وبعض االرتقاء

 السهمية الوثبة مهارة اداء بسرعة الجسم ثقل

  الشيش سالح رياضة فى

2017 

 الرياضة وفنون لعلوم العلمية مجلة

 للبنات الرياضية التربية كلية –

 الجزيرة

27.  
 على الحركية اإلستجابة تأثير لفاعلية تحليلية

 للمبارزين المسلحة الذراع أداء وسرعة دقة

  سنة 20 تحت لناشئين

2017 

 كلية_  وتطبيقات نظريات مجلة

 جامعة للبنين الرياضية التربية

 االسكندرية

 تاريخ المناقشة المرحلة عنوان الرسالة اسم الباحث م

 خيرى عبدالوارث أمين داود  .12

تأثير مواقف تكتيكية على المستوى الكمى 

لبعض محددات النشاط الخططى لالعبى مسابقة 

 القتال الفعلى " الكوميتة " برياضة الكارتية 

 22/11/2016 ماجستير

 منى إبراهيم بلتاجى محمد   .13
العمر التدريبى وعالقته باإلصابات لدى 

 المبارزات الناشئات  
 8/9/2015 ماجستير

14.  
محمد أشرف عبداللطيف فتح 

 هللا 

تأثير تطوير بعض القدرات الحركية الخاصة 

على فاعلية أداء الوثبة السهمية لناشئى 

 المبارزة بسالح الشيش

 2017 ماجستير

 شريف السيد أحمد بدر  .15
دراسة فاعلية االتصال والقيادة لدى مدربى 

 المبارزة فى مواقف اللعب المختلفة  
 2017 ماجستير

 مهند مصطفى إسماعيل  .16

اإلسهام النسبى للعضالت العاملة فى األداء 

لبعض األساليب المهارية األكثر استخداما 

 للجمل الحركية بمدرسة الشوتوكان 

 2018 ماجستير

 إيمان سيد عبدالسالم أحمد   .17

تأثير تدريبات التصرف الخططى ذو اإلرتكاز 

المعاكس على محددات النشاط الهجومى 

 لالعبى الكومتية برياضة الكاراتية

  ماجستير

 محمد مصطفى محمد الدسوقى   .18
تأثير التدريب المتزامن لعضالت الظهر 

والرجلين على تطوير القوة المتفجرة أثناء 
  دكتوراه
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 المؤلفات العلمية:  -31

 

 مرحلة السحبة الثانية لرفعة الخطف

 حمادة بسطاوى طه على    .19

 فاعلية على الخططية األداءات تطوير تأثير

( 13- 11) السنية للمرحلة الهجومي النشاط

 (ساندا) فو كونغ الووشو برياضة سنة

  كتوراهد

 سنة النشر الغالف اسم الكتاب المؤلفين م

7-  

 حسين أحمد حجاج -

 رمزى عبدالقادر الطنبولى -

 ياسر محمد حجر -

 محمد محمود سليمان -

 أحمد حسن عرنوس -

 – وفن علم المبارزة كتاب

 – األساسية المهارات تعليم

  القانون مواد شرح

 

2017 

8-  

 حجاج أحمد حسين -

 الطنبولى عبدالقادر رمزى -

 حجر محمد ياسر -

 سليمان محمود محمد -

 عرنوس حسن أحمد -

 الشيش سالح المبارزة كتاب

 الفرقة الثانية

 

2017 
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 .األنشطة المختلفة في مجال نظم إدارة الجودة  -32

 

 ( بكلية التربية الرياضية جامعة االسكندرية . CIQAPشارك ضمن عمل مشروع التطوير المستمر والتأهيل لألعتماد ) -6

 نائب رئيس محور الهيكل التنظيمى لكلية التربية الرياضية للبنين بأبى قير . -7

 

 أهم األنشطة المختلفة التى تتعلق بخدمة المجتمع وتنمية البيئة : -33

 

 المشاركة في العديد من حمالت التطعيم ضد مرض شلل االطفال في االسكندرية . -

 نائب المدير التنفيذى لوحدة خدمة المجتمع وتنمية البيئة فى الكلية . -

 2013للتربية البدنية وعلوم الحركة "الرياضة بين النظرية والتطبيق" المشاركة في تنظيم المؤتمر العلمى الحادى عشر  -

 15/2/2009 – 12(في الفترة من CISAالمشاركة في تنظيم المؤتمر االفريقى الدولى للرياضة ) -

 بكلية التربية الرياضية . 2008المشاركة في تنظيم المؤتمر الدولى الثانى لعلوم الرياضة  -

 وورش العمل التى شارك فيها :الندوات العلمية  -34

 

 فسيولوجيا التنفس أثناء المجهود البدنى  -

 محددات األداء لدى الرياضيين ذوى المستوى العالى  -

 إسترتيجية الحمل البدنى وخصوصيته في نظام التدريب الرياضى الحديث -

 كيفية رفع االمتحانات الكترونياَ باستحدام الموديول -

 ( بكلية التربية الرياضية جامعة االسكندرية .CIQAPالتطوير المستمر والتأهيل لألعتماد )شارك ضمن عمل مشروع  -

 الكمبيوتر والحاسب اآللى: -35

9-  

 حجاج أحمد حسين -

 الطنبولى عبدالقادر رمزى -

 حجر محمد ياسر -

 سليمان محمود محمد -

 عرنوس حسن أحمد -

 الشيش سالح المبارزة كتاب

 الفرقة الثالثة

 

2018 
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 (Microsoftباعتماد شركة مايكروسوفت ) 98حاصل على دورة متصفح االنترنت ووندوز  -

 (Dart Fishحاصل على دورة في تحليل المباريات والمنافسات الرياضية بإستخدام برنامج ) -

 بجميع برامجها ICTBحاصل على دورة  -

1- Basic concepts of information technology  

2- Using the computer and managing files  

3- Word processing  

4- Presentation  

5- Spread sheets  

6- Database  

7- Information and Communication  

8- Protecting the computer 

 

 

  

 

 

 

 
CV 

 

 :بيانات عامة -36

 عايدة عبد المتعال عمر يوسف  االسم:

 كاتب أول شئون إدارية الوظيفة الحالية: 
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 م  3/8/1961تاريخ الميالد: 

 متزوجة الحالة االجتماعية: 

 االسكندرية  –المنتزة ثانى  –المندرة القبلية  – 30شارع العنوان: 

 01286027711رقم الموبايل: 

      26108030201004 الرقم القومى :

                                   البريد االلكتروني:

 المؤهالت العلمية: -37

 التدرج الوظيفي: -38

 الدولة المؤسسة التعليميةالجامعة /  سنة االلتحاق بها الوظيفة

 مصر االسكندرية  الدرجة الرابعة 

 مصر االسكندرية  الدرجة الثالثة 

 مصر االسكندرية  الدرجة الثانية 

 مصر االسكندرية  الدرجة االولى 

 

 الدورات التدريبية:  -39

 

 إعتماد المعامل. / األنشطة المختلفة في مجال نظم إدارة الجودة / مشروعات تطوير التعليم -40

8- -------------------------------------------------------------------- 

9- -------------------------------------------------------------------- 

10- ------------------------------------------------------------------- 

11- ------------------------------------------------------------------- 

12- ------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الدولة الجامعة / المؤسسة التعليمية السنه الدرجة العلمية

 1985 دبلوم تجارة  -1

   مصر  االسكندرية 

  

 اسم الجهة المانحة توقيت الدورة اسم الدورة م

  دورة ورد حاسب ألى  .46
 كلية التربية الرياضية 

 

47.     

48.     
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CV 

 

 :بيانات عامة -41

 خالد عبد المقصود إسماعيل  االسم:

 عامل خدمات الوظيفة الحالية: 

 1978 /11 /21تاريخ الميالد: 

  متزوج  الحالة االجتماعية:

 البحيرة  –إيتاة البارود  –الشعيرة العنوان: 

 01270008968رقم الموبايل: 

      27811211801611 الرقم القومى :

                                   البريد االلكتروني:

 المؤهالت العلمية: -42

 

 

 الدولة الجامعة / المؤسسة التعليمية السنه الدرجة العلمية

  شهادة االبتدائية 

    إيتاى البارود  –مدرسة الشعيرة 
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CV 

 

 :بيانات عامة -43

 عصام شعبان قنديل  االسم:

 عامل خدمات معاونة الوظيفة الحالية: 

 1/11/1982تاريخ الميالد: 

 متزوجالحالة االجتماعية: 

 البحيرة –إيتاة البارود  –الشعيرة العنوان: 

 01270008735 رقم الموبايل:

       28211011801991الرقم القومى :

                                   البريد االلكتروني:

 المؤهالت العلمية: -44

 الدولة الجامعة / المؤسسة التعليمية السنه الدرجة العلمية

 مصر البحيرة  –دمنهور   دبلوم زراعة 
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