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 :بيانات عامة -1

 زياد محمد أمين أبو زيتحار االسم:

 أستاذ مساعد بقسم تدريب الرياضات المائيةالوظيفة الحالية: 

   23/3/1974تاريخ الميالد: 

 (2متزوج ويعول )الحالة االجتماعية: 

 البحيرة -دمنهور  –متفرغ من شارع الجيش  -شارع كمال كــرم 23العنوان: 

 0118246442رقم الموبايل: 

       : الرقم القومى

        Marwia 2007 @yahoo com                           االلكتروني:البريد 

 المؤهالت العلمية: -2

 (:التدرج الوظيفي األكاديمي )الداخلي والخارجي -3

 الدولة الجامعة / المؤسسة التعليمية سنة االلتحاق بها الوظيفة

 31/8/1997 معيد

  

 6/11/2000 مدرس مساعد

 30/4/2006 مدرس دكتور

 24/11/2015 أستاذ مساعد

  أستاذ

 

 :األنشطة التدريسية -4

 االول والثانى والثالث( .تدريس مادة السباحة للصفوف )  •
 تدريس مادة تدريب السباحة لطالب التخصص بالفرقة الرابعة  . •

 تدريس مادة االنقاد للصف الثانى . •

 تدريس مادة كرة الماء للصف الثالث . •

 تدريس مادة التجديف للصف االول . •

 الدولة الجامعة / المؤسسة التعليمية السنه الدرجة العلمية

 1996 البكالوريوس /الليسانس -1

   2000 الماجستير -2  

 2006 الدكتوراه -3
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 تدريس مادة الغوص للصف الثالث . •

 عضو بمجلس قسم تدريب الرياضات المائية . •

 بلجان االمتحانات العملية والشفوية للفرق االربعة .عضو  •

 عضو بلجان وضع االسئلة للفرق االربعة . •

 عضو بلجان تصحيح االمتحانات للفرق االربعة . •

 تنظيم المهرجانات الرياضية واالنشطة الطالبية داخل القسم  .  •
 الدورات التدريبية:  -5

 اسم الجهة المانحة توقيت الدورة اسم الدورة م

   دورة االدارة الفعالة لالجتماعات   .1

 

   أساليب البحث العلمى  .2

   الفعال التدريس   .3

   إدارة االزمات   .4

5.     

6.     

 

 

 األنشطة البحثية: -6

 بحثى الماجستير والدكتوراه واألبحاث الدولية والمحلية المنشورة 

 :على رسائل الماجستير والدكتوراه العلمى األشراف -7

  العلمية: المؤلفات -8

 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
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 المشاريع : -9

 المشروعات:

 الجهة المموله للمشروع عنوان المشروع قيمة المشروع السنة

    

    

    

 الخبرات : -10

 سنوات . 10االشتراك فى أعمال االشراف على سير الدراسة داخل الكلية على مدار  •

 االشتراك فى تنظيم المؤتمرات العلمية . •

 سنوات . 10االشتراك بلجان المراقبة فى االمتحانات النظرية على مدار  •

 سنوات . 10ل الكنتروالت بالصفوف االربعة وكنترول الدراسات العليا على مدار االشتراك فى أعما •

 سنوات .10االشتراك فى لجان أختبارات قبول الطالب بالكلية على مدار  •

 . 2001وحتى  1998مدرب سباحة فى مركز اللياقة البدنية فى الفترة من  •

 . 2001وحتى  1997االشراف على قسم االسكان الطالبى بالكلية فى الفترة من  •

 . 2001وحتى  1997االشراف على االنشطة الطالبية داخل قسم االسكان الطالبى من  •

 . 2001وحتى  1997مشرف على الرحالت الخارجية للطالب بقسم االسكان الطالبى من  •

 أعمال ومهام خارج الكلية :

 . 2002حتى  2000مدرب سباحة بنادى سموحة الرياضى من 

 إعتماد المعامل. / ة في مجال نظم إدارة الجودة / مشروعات تطوير التعليماألنشطة المختلف -11
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 اللغات : -12
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