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 :عامة بيانات -1

 عيد كمال عبدالعزيز  :االسم

 مدرس دكتور بكلية التربية الرياضية بنين ابوقير : الحالية الوظيفة

 10/3/1990: الميالد تاريخ

 أعزب: االجتماعية الحالة

 مركز الرحمانية   -البحيرة   : العنوان

 01000097376: الموبايل رقم

     29003101807256  : القومى الرقم

                dreid2214@gmail.com   :االلكتروني البريد

 :العلمية المؤهالت -2

 (:والخارجي الداخلي) يمياألكاد الوظيفي التدرج -3

 الدولة التعليمية المؤسسة/  الجامعة بها االلتحاق سنة الوظيفة

 2012 معيد

 اإلسكندرية
جمهورية 

 مصر العربية

 2015 مساعد مدرس

 2018 دكتور مدرس

   الجودة ضمان وحدة نائب

 معمل إدارة مجلس في عضو

  الحيوية الميكانيكا

 

 

 :ةالتدريسي األنشطة -4

 -------------------------------------------------------------------تدريب الرياضات المائية -1

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

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

 : التدريبية الدورات -5

 المانحة الجهة اسم الدورة توقيت لدورةا اسم م

 2015 تدليك رياضى  .1

كلية التربية االرياضية جا معة 

 اإلسكندرية

 

  2018 نظم ادارة المراجع البحثية  .2

  2018 حقوق وواجبات الهيئة المعاونة  .3

  2018 مهارات العرض واالتصال الفعال  .4

 االتحاد المصرى للسباحة 2016 دورات تحكيم سباحة   .5

 االتحاد المصرى للسباحة 2018 دورات اساسية فى السباحة   .6

 

 

 

 :البحثية األنشطة -6

 الدولة التعليمية المؤسسة/  الجامعة السنه العلمية الدرجة

 2011 الليسانس/ البكالوريوس -1

 اإلسكندرية
جمهورية مصر 

 العربية
 2015 الماجستير -2

 2018 الدكتوراه -3
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  المنشورة والمحلية الدولية واألبحاث والدكتوراه الماجستير بحثى

 :والدكتوراه الماجستير رسائل على العلمى األشراف -7

 : العلمية المؤلفات -8

 : المشاريع -9

 :المشروعات

 للمشروع المموله الجهة المشروع عنوان المشروع قيمة السنة

    

    

    

 : الخبرات -10

 -معلم سباحة بمركز اللياقة البدنية بكلية التربية الرياضية جامعة االسكندرية-- -1

 لرياضات المائية بكلية التربية الرياضية جامعة اإلسكندريةعمل مدرس بقسم تدريب ا- -2

 ------------------------------------------------------------------2015مدرب سباحة بنادى مبارك - -3

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

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

 .المعامل إعتماد / التعليم تطوير مشروعات/  الجودة إدارة نظم مجال في المختلفة األنشطة -11

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

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

 النشر جهة التاريخ البحث عنوان م

1.  
تنمية تحمل القوة لعضالت المركز وتاثيرها 

 على تحسين زمن االداء لالعبى التجديف 
2015 

 

2.  
تقويم برامج اعداد البراعم ببعض اندية 

 جمهورية مصر العربية
2018 

3.     

4.     

5.     

 المرحلة الرسالة عنوان الباحث اسم م
 تاريخ

 المناقشة

    عبدالمحسن كامل دسوقى   .1

2.      

3.      

4.      

5.      

 
 النشر سنة الغالف الكتاب اسم المؤلفين

1-      

2-      

3-      

4-      
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3- ------------------------------------------------------------------- 

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

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

 : اللغات -12

 اللغة العربية -1

 اللغة اإلنجليزية -2
 


