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 (:في األكاديمي )الداخلي والخارجيالتدرج الوظي -3

 

 

 

 :األنشطة التدريسية -4

 ) حرة ، ظهر ، فراشة ، صدر ( . بكل طرقها السباحةتدريس مادة -------------- -1

 الرياضات المائية ) شراع ، غطس ، غوص ، كرة ماء ، تجديف ، انقاذ ( .  موادتدريس -------------- -2

 غوص ( . –) تخصص سباحة  تدريس بعض مواد مرحلة الدبلوم-------------- -3

 غوص ( . –) تخصص سباحة الماجستير ة تدريس بعض مواد مرحل-------------- -4

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

6- ------------------------------------------------------------------------------- 

 

 الدورات التدريبية:  -5

 نحةاسم الجهة الما توقيت الدورة اسم الدورة م

 2012 تخطيط التدريب الرياضي للمستويات العليا  .1

كلية التربية الرياضية للبنين 

 أبوقير جامعة االسكندرية

 

 منطقة القاهرة للسباحة 2007 إعداد معلم سباحة + إسعافات أولية  .2

 2017 تصميم وإنتاج المحتوى الرقمي  .3
مركز تنمية قدرات اعضاء 
هيئة التدريس والقيادات 

 سكندرية جامعة اال

 2017 النشر الدولى للبحوث العلمية  .4
مركز تنمية قدرات اعضاء 
هيئة التدريس والقيادات 

 جامعة االسكندرية 

 spss 2018 نظم التصميم والتحليل االحصائى  .5
مركز تنمية قدرات اعضاء 
هيئة التدريس والقيادات 

 جامعة االسكندرية 

6.  
 الدولية الرخصة(  I C D L)  دورة على حاصل

 ( . ساعة 480)  اآللي الحاسب لقيادة
2010 

وحدة الحاسب ونظم المعلومات 

بكلية التربية الرياضية بنين 

 جامعة اإلسكندرية

 2006 األدارة الجامعية  .7
مركز تنمية قدرات اعضاء 
هيئة التدريس والقيادات 

 جامعة االسكندرية 

 2006 نظام الساعات المعتمدة  .8
مركز تنمية قدرات اعضاء 

ة التدريس والقيادات هيئ
 جامعة االسكندرية 

 الدولة الجامعة / المؤسسة التعليمية سنة االلتحاق بها الوظيفة

 2005 معيد

كلية التربية الرياضية للبنين 

 االسكندرية -أبوقير 
 مصر

 2009 مدرس مساعد

 2013 مدرس دكتور

 2018 استاذ مساعد

  استاذ
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 2007 مهارات التفكير الفعال   .9
مركز تنمية قدرات اعضاء 
هيئة التدريس والقيادات 

 جامعة االسكندرية 

 2007 مهارات االتصال الفعال في أنماط التعليم المختلفة  .10
مركز تنمية قدرات اعضاء 
هيئة التدريس والقيادات 

 جامعة االسكندرية 

 2007 هارات التدريس الفعال في أنماط التعليم المختلفةم  .11
مركز تنمية قدرات اعضاء 
هيئة التدريس والقيادات 

 جامعة االسكندرية 

 2008 أخالقيات وأداب المهنة  .12
مركز تنمية قدرات اعضاء 
هيئة التدريس والقيادات 

 جامعة االسكندرية 

 2009 أخالقيات البحث العلمي   .13
اعضاء مركز تنمية قدرات 

هيئة التدريس والقيادات 
 جامعة االسكندرية 

 2009 أساليب البحث العلمي  .14
مركز تنمية قدرات اعضاء 
هيئة التدريس والقيادات 

 جامعة االسكندرية 

 2010 معايير الجودة في العملية التعليمية  .15
مركز تنمية قدرات اعضاء 
هيئة التدريس والقيادات 

 جامعة االسكندرية 

16.  
تكنولوجيا في التدريس و العملية أستخدام ال
 التعليمية

2010 
مركز تنمية قدرات اعضاء 
هيئة التدريس والقيادات 

 جامعة االسكندرية 

 2011 وتقويم الطالب نظم األمتحانات  .17
مركز تنمية قدرات اعضاء 
هيئة التدريس والقيادات 

 جامعة االسكندرية 

 2012 ةمهارات العرض الفعال في أنماط التعليم المختلف  .18
مركز تنمية قدرات اعضاء 
هيئة التدريس والقيادات 

 جامعة االسكندرية 

19.  
  اللغة اإلنجليزية(TOEFFEL) حاصل على دورة

 520مجموع 
2010 

وحدة اللغة بكلية التمريض 

 جامعة اإلسكندرية

 2018 الجوانب المالية والقانونية في األعمال الجامعية   .20
مركز تنمية قدرات اعضاء 

تدريس والقيادات هيئة ال
 جامعة االسكندرية 

21.  
تنفيذ المشروعات البحثية الممولة وإدارة الفريق 

 البحثي
2018 

مركز تنمية قدرات اعضاء 
هيئة التدريس والقيادات 

 جامعة االسكندرية 

 2019 وليةاال سعافاتالاالغرقى و حاصل على دورة انقاذ  .22
االتحاد المصري للغوص 

 واالنقاذ
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23.  
ثالث نجوم سيماس ( في الغوص حاصل على ) 

 للمياة المغلقة والمفتوحة
2009 

االتحاد المصري للغوص 
 واالنقاذ

24.  
حاصل على دورة تقنين الحمل التدريبي للمبتدئين 

 والمستويات العليا  
2015 

كلية التربية الرياضية 
 للبنين

25.  
 Emergency Firstحاصل على دورة )

Response في الغوص ) 
2013 

ولى للغوص االتحاد الد
 واالنقاذ

26.  
 ساعة 196 تعادل التركية اللغة دورة على حاصل
 . جيد عام بتقدير

2010 
وحدة اللغة بكلية التمريض 

 جامعة اإلسكندرية

 2018 احى ادة واحت ك ر االسترات ج    .27
مركز تنمية قدرات اعضاء 
هيئة التدريس والقيادات 

 جامعة االسكندرية 

 2018 مهارات احى ادة احت   ذ س  .28
مركز تنمية قدرات اعضاء 
هيئة التدريس والقيادات 

 جامعة االسكندرية 

 

 األنشطة البحثية: -6

 بحثى الماجستير والدكتوراه واألبحاث الدولية والمحلية المنشورة 

 جهة النشر التاريخ عنوان البحث م

1.  

 والبدنية المورفولوجية المحددات بعض

 لةالمرح بزمن وعالقتها الناشئين للسباحين

 البدء ألسلوبي األنطالق وسرعة التمهيدية

 المضمار – الخاطف

2009 

كلية التربية الرياضية للبنين أبوقير 

 جامعة االسكندرية

2.  
 بالزعانف للتدريبات الشدة مختلف برنامج

 والوظيفية البدنية القدرات بعض لتحسين

 الغوص رياضة لمبتدئ األداء ومستوى

2013 

3.  

Effect of different intensity step 

exercises on some physical 

abilities and functional responses 

and performance level for divers. 

2013 

كلية التربية الرياضية للبنين مجلة 

 أبوقير جامعة االسكندرية

4.  
 سلم باستخدام مقترح تدريبي برنامج تأثير

 مسافة و للرجلين العضلية القدرة على الخطوة

 . الناشئين السباحين لدى البدء

2014 

كلية التربية الرياضية للبنين مجلة 

 أبوقير جامعة االسكندرية

5.  

Effect of using Trampoline on the 

development of functional 

efficiency of the vestibular 

apparatus on composite balance 

for One and Half Forward 

Somersault pike in diving sport. 

2016 

كلية التربية الرياضية للبنات 

 مصر –بالجزيرة 

 المجلة العلمية لعلوم وفنون الرياضة

6.  

 على  العضلي التوافق تمرينات بعض فاعلية

 في الشد لمرحلة المهارى المستوى تحسين

 15 الي 12 من  الناشئين لدي الصدر سباحة

 . سنة

2016 

ت كلية التربية الرياضية للبنا

 مصر –بالجزيرة 

 المجلة العلمية لعلوم وفنون الرياضة
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 :على رسائل الماجستير والدكتوراه العلمىاألشراف  -7

 

 

  لعلمية:ا المؤلفات -8

 

 

 المشاريع : -9

 

 المشروعات:

 الجهة المموله للمشروع عنوان المشروع قيمة المشروع السنة

 ال يوجد

7.  

Effect of free and with tools 

exercise program on forward 

somersault turn effectiveness and 

time record of front crawl 

swimming. 

2017 

كلية التربية الرياضية للبنات 

 مصر –بالجزيرة 

 فنون الرياضةالمجلة العلمية لعلوم و

8.  
 الوظيفية للقوة باألدوات تمرينات برنامج تأثير

 لسباحي البدنية القدرات بعض تحسين في

 .مونو م50

2017 

كلية التربية الرياضية للبنات 

 مصر –بالجزيرة 

 المجلة العلمية لعلوم وفنون الرياضة

9.  
 الحرية بتقنية العالج اسلوب استخدام فاعلية

 المنافسة قبل ما قلق على للتغلب النفسية

 .الناشئين للسباحين

2017 

كلية التربية الرياضية للبنات 

 مصر –بالجزيرة 

 المجلة العلمية لعلوم وفنون الرياضة

10.  
 القدرات بعض على الزعانف استخدام تأثير

 لسباحة الرقمي واالنجاز الخاصة البدنية

 . الظهر على الزحف

2018 

كلية التربية الرياضية للبنات 

 مصر –رة بالجزي

 المجلة العلمية لعلوم وفنون الرياضة

 المرحلة عنوان الرسالة اسم الباحث م
تاريخ 

 المناقشة

 منار أسامة محمد شكري  .1

برنامج مقترح باستخدام تدريبات الحركات 

الزعنفية داخل الماء وأثرة على سرعة البدء 

 م االولى من السباق15خالل ال

 7/2015 ماجستير

 عاطف عبد الرحمن السيسي  .2

االستجابات الفسيولوجية لالنتظام في ممارسة 

الغوص باستخدام غازات تنفس مختلفة على 

 ينالبطين االيسر للقلب لدى الغواص

  ماجستير

 محمد يوسف محمد البرادعى  .3

مقارنة تأثير التدريب الهوائي االرضي والمائي 

على تطوير كفاءة عمل الجهاز الدوري 

 التنفسي لدى الغواصين

 9/2016 ماجستير

 محمد يوسف محمد البرادعي  .4
تقويم عوامل السالمة البحرية وعالقتها 

 بحوادث وأمراض الغوص
  دكتوراة

 
 سنة النشر الغالف اسم الكتاب المؤلفين

 
 ال يوجد 
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 الخبرات : -10

 

 --------------عضو االتحاد المصري للغوص واالنقاذ------------------ -1

 -------------------------لكليةالمتحانات باالقيام بأعمال ا-------------- -2

 --------------------------االشراف على الرسائل العلمية ------------- -3

 ----------االشراف على سير العملية التعليمية  بالكلية----------------- -4

 االشراف على سير العملية التدريبية على حمام السباحة بالكلية.-------- -5

 .اإلحصائية المعالجات فى( SPSS)  اإلحصائية الحقيبة إستخدام مهارات -6

 .العلمية المراجع ترتيب و إدراج فى( Endnote) برنامج إستخدام مهارات   -7

 .البيانية األشكال معالجة و البيانات تحليل فى( OriginLab) برنامج إستخدام مهارات -8

 .البيانية األشكال معالجة و البيانات تحليل فى( SIGMAPLOT) برنامج إستخدام مهارات -9

 القووى العاب في والثانوية األعدادية للمرحلتي للمدارس الجمهورية و األسكندرية بطوالت في األول المركز على حاصل -10

 ( . 2000 – 1999 – 1998 – 1997 – 1996 – 1995 – 1994)  من للفترة

 1997 – 1996)   مون للفتورة القووى العاب في نديةلأل الجمهورية و األسكندرية بطوالت في األول المركز على حاصل -11

– 1998 – 1999- 2000 . ) 

 ( . روسيا)  في م1998 عام القوى العاب في سنة 18 تحت للناشئين العالم بطولة في الخامس المركز على حاصل -12

 – 2001)   موون للفتوورة القوووى العوواب فووي للجامعووات الجمهوريووة و األسووكندرية بطوووالت فووي األول المركووز علووى حاصوول -13

2002 – 2003 – 2004 . ) 

)  عوام الحوديث الثالثوي فوي الشورطة أكاديميوة و الحربيوة والكليوة الرياضوية التربيوة جامعوات جمهوريوة ثاني على حاصل -14

2003 – 2002 . ) 

 ( . 2006 – 2004  -2003) من للفترة الرياضية التربية كلية بنادي سباحة مدارس مدرب -15

 ( . 2007  - 2006 -2004 – 2003 – 2002)  من للفترة الجيش بنادي سباحة مدارس مدرب -16

 ( . 2007 - 2006 -2004 – 2003)  من للفترة الجيش بنادي سباحة مدرب. م -17

 ( . 2008 -  2007)  من للفترة سموحه بنادي سباحة مدارس مدرب -18

 ( . 2008 – 2007)   من للفترة(  1999)  مواليد البراعم فريق على سموحة بنادي سباحة مدرب -19

 (.  2010:  2008)    من للفترة الرياضية التربية بكلية الخاص السباحة حمام وصيانة تشغيل على عام مشرف -20

 ( . 2010)   عام(  م 2001، م 2000)   مواليد البراعم فريقي على االهلي البنك بنادي سباحة مدرب  -21

 . م2010 معا التجاريين لنادي السباحة حمام وصيانة تشغيل على عام مشرف -22

 . م2010 عام التطبيقيين لنادي السباحة حمامات وصيانة تشغيل على عام مشرف -23

 . م2011 عام(  متوسطة مسافات)   االوليمبي بنادي قوى العاب مدرب -24

 بيتورو – بيوتش دايمونود) قريتوي فوي السوباحة حماموات وصويانة وتشوغيل الشواط  مون لكول العمول سوير على عام مشرف -25

 . م2011 شماليال بالساحل(  بيتش

 ( .م2012-م2011)  للفترة الجيش بنادي(  م2005 – م2003) لمواليد سباحة البراعم مركز مدرب -26

 –الميوراج شواط  السوراب) قريتوي فوي السوباحة حماموات وصويانة وتشوغيل الشاط  من لكل العمل سير على عام مشرف -27

 . م2012 عام باألسكندرية الشمالي بالساحل(  بيتش بيترو

 السويارات بنوادي  المائيوة وااللعواب السوباحة حماموات وصويانة وتشوغيل الشواط  مون لكول العمول سوير علوى امع مشرف  -28

 . األن حتى الخ...  م2012 عام باألسكندرية المصري والرحالت

 المروة  – كازابالنكا – 4 مينا) قري في السباحة حمامات وصيانة وتشغيل الشاط  من لكل العمل سير على عام مشرف -29

 . م2013 عام باألسكندرية الشمالي بالساحل(  بيتش بيترو –  طيباروز  –

 ( م2013 – م2012)  من للفترة األهلي البنك بنادي سباحة مدارس مدرب -30

 . م2017 حتى الخ...  م2013  من للفترة سبورتينج بنادي سباحة مدارس مدرب -31

 –الميوراج شواط  السوراب) قورى فوي السوباحة حماموات وصويانة وتشوغيل الشواط  مون لكول العمل سير على عام مشرف -32

 عووام باألسووكندرية الشوومالي بالسوواحل(  بيووتش بتوورو – المووروة – طيبوواروز – كازابالنكووا – رمسوويس – القوواهرة جامعووة

 . م2014

 بنووادي السووباحة حمووام فووي بالزعووانف السووباحة وفوورق البوراعم وتجهيووز السووباحة بموودارس العموول سووير علووى عووام مشورف -33

 . م2016 الى م2015 عام من ندريةباألسك األطباء

 (. األن حتى م2017)  من للفترة  الرياضي البيطاش بنادي سباحة مدارس مدرب -34

 (. األن حتى م2017)  من للفترة  الرياضي البيطاش بنادي سباحة براعم مراكز مدرب -35
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 (. ناأل حتى م2017)  من للفترة  الرياضي البيطاش بنادي بالزعانف سباحة فريق تجهيز مدرب -36

 اال تراك فى ت ظ م احمؤتمرات احالم س . -37

 م ...احخ دتى األ  .2005اال تراك  لجا  احمراق س فى االمتدا ات اح ظر س م  عام  -38

 م ...احخ دتى األ  .2005اال تراك فى أعمال احك ترول حل رق األر اس م  عام  -39

 خ دتى األ  .م ...اح2005اال تراك فى حجا  أخت ارات ق ول احطرر  احكل س م  عام  -40

األسك در س  - أ وق ر  -م رف عام على س ر احامل  مدارس احس ادس ف  دمام احس ادس  كل س احتر  س احر ا  س حل     -41

 م .2013م احى 2010م  عام 

 

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

 ----------------------------------الجودةعضو في معيار خاص ب--------- -1

 -----------------التدريس بنظام الساعات المعتمدة الخاص بالجودة--------- -2

 --------------القيام بوضع امتحانات الطرق المناسبة لنظام الجودة---------- -3

 -------------------نائب رئيس القسم في وحدة ضمان الجودة-------------- -4

 --------عضو مجلس أدارة وحدة الخريجين بوحدة ضمان الجودة  --------- -5

 . اإلسكندرية جامعة للبنين الرياضية التربية بكلية الجودة ضمان لوحدة التنفيذي الفريق في عضو -6

 ( . QAAP)  للجودة داخلى نظام انشاء لمشروع التنفيذي الفريق في عضو -7

 

 لية:  الدراسات والبحوث فى جمال اجلودة بالك 
 (" اجتماعية - طالبية أنشطة - تعليمية)  للطالب المقدمة الخدمات جودة حول دراسة " .أ

   "دراسة الستطالع رأى الطالب والمستفيدين فى نظم التقييم المستخدمة  .ب

 ".دراسة "ضوابط المكافآت وفقا للمهام اإلدارية لإلدارات المختلفة تمهيدا لوضع إلية لتطبيق المصداقية والنزاهة .ج

" دراسة عن مصادر التمويل الذاتى بالكلية رؤيوة اقتصوادية مسوتقبلية لتطووير اداء االقسوام العلميوة واالداريوة بكليوة التربيوة  .د

 جامعة االسكندرية " . –الرياضية للبنين 

 جامعة االسكندرية. –"دراسة االستثمار االمثل للموارد المتاحة بكلية التربية الرياضية للبنين  .ه

  جديدة تخصصات واستحداث والمقررات البرامج لتطوير الالزمة والبشرية المادية اإلمكانات ييملتق دراسة .و

 دراسة لتحديد االحتياجات التدريبية ألعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والجهاز اإلدارى بالكلية. .ز

 التربيوة بكليوة(  العليوا الدراسوات - كوالوريوسالب)  بمرحلتى جديدة برامج واستحداث التعليمية القائمة البرامج مالئمة دراسة .ح

 . العمل سوق احتياجات ضوء فى اإلسكندرية جامعة للبنين الرياضية

 دراسة الستطالع رأى الطالب فى البرامج التعليمية  .ط

                                             التعليميوة للبرامج الجديدة للتخصصات العمل سوق إحتياجات على للوقوف ميدانية دراسة .ي
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