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 :بيانات عامة -1

 محمد العزب بحيرى العزب االسم:

 أستاذ بقسم تدريب الرياضات المائيةالوظيفة الحالية: 

 25/8/1966تاريخ الميالد: 

 الحالة االجتماعية: 

 العنوان: 

 رقم الموبايل: 

       : الرقم القومى

                                   االلكتروني:البريد 

 لمية:المؤهالت الع -2

 (:التدرج الوظيفي األكاديمي )الداخلي والخارجي -3

 الدولة الجامعة / المؤسسة التعليمية سنة االلتحاق بها الوظيفة

 4/7/1992 معيد

  

 7/11/1995 مدرس مساعد

 22/4/2001 مدرس دكتور

 22/7/2007 أستاذ مساعد

  أستاذ

 

 :األنشطة التدريسية -4

a.  المقرر العملى والنظرى للرياضات المائية لمرحلة البكالوريوس. 
b.  الرائد العلمى لمرحلة الدبلوم والماجستير والدكتوراه. 

 الدورات التدريبية:  -5

 اسم الجهة المانحة قيت الدورةتو اسم الدورة م

1.    
 

 

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

 

 

 األنشطة البحثية: -6

 بحثى الماجستير والدكتوراه واألبحاث الدولية والمحلية المنشورة 

 الدولة الجامعة / المؤسسة التعليمية السنه الدرجة العلمية

 1989 البكالوريوس /الليسانس -1

 1995 الماجستير -2  

 2001 الدكتوراه -3
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 :على رسائل الماجستير والدكتوراه العلمىاألشراف  -7

  العلمية: المؤلفات -8

 المشاريع : -9

 المشروعات:

 الجهة المموله للمشروع عنوان المشروع قيمة المشروع السنة

    

    

    

 :الخبرات  -10

  -:المهمات الريادية واالشرافية 

 .نائب المدير التنفيذى لمركز اللياقة البدنية وخدمة المجتمع بكلية التربية الرياضية جامعة االسكندرية  •

 .عضو مجلس قسم تدريب الرياضات المائية جامعة االسكندرية  •

 .عضو لجنة أختبارات القدرات للطالب الكلية  •

 .عضو كنترول طالب مرحلة البكالوريوس  •

رئيس اللجنة المنظمة للدورات التدريبية تخصص سباحة تحت أشراف االتحاد المصرى للسباحة  •

 .والمقامة بالكلية 
   -:المهمات العلمية 

 جهة النشر التاريخ عنوان البحث م

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

 المرحلة عنوان الرسالة احثاسم الب م
تاريخ 

 المناقشة

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

 
 سنة النشر الغالف اسم الكتاب المؤلفين

1-      

2-      

3-      

4-      
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 –أختبارات ومقاييس  –تدريب وطرق تدريس السباحة ) نشر العديد من البحوث العلمية فى مجاالت  •
 ( .فسيولوجيا الرياضة  –لرياضى علم النفس ا

تعلم السباحة  –السباحة بين النظرية والتطبيق ) نشر العديد من المذكرات الدرسية فى مجال السباحة  •

 ( .بين النظرية والتطبيق 

 .االشراف العلمى على رسائل الدكتوراه  •
 تماد المعامل.إع / األنشطة المختلفة في مجال نظم إدارة الجودة / مشروعات تطوير التعليم -11

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

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

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

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

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

 اللغات : -12

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

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

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

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

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

 


