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CV 

 

 :بيانات عامة -1

 محمد عبدالعزيز عرفة محمد سالم االسم:

 الوظيفة الحالية: 

 م1988/  9/  15تاريخ الميالد: 

 أعزبالحالة االجتماعية: 

 العنوان: 

 رقم الموبايل: 

       : الرقم القومى

                                   االلكتروني:البريد 

 المؤهالت العلمية: -2

 (:التدرج الوظيفي األكاديمي )الداخلي والخارجي -3

 الدولة الجامعة / المؤسسة التعليمية سنة االلتحاق بها الوظيفة

 م2010 معيد

  

 م2014 مدرس مساعد

  مدرس دكتور

  أستاذ مساعد

  أستاذ

 

 :األنشطة التدريسية -4

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

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

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

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

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

 الدورات التدريبية:  -5

 اسم الجهة المانحة توقيت الدورة اسم الدورة م

1.  
حاصل على دورة تدريبية بعنوان )تقنين 

 ألحمال البدنية (.ا
 م2014

 

 

2.  
حاصل على دورة تدريبية بعنوان ) تخطيط 

 التدريب الرياضى للمستويات العليا(.
  م2012

3.  
حاصل على دورة تدريبية للمدربين من 

 اإلتحاد المصرى للهوكى.
  م2008

  م2007حضور البرنامج التثقيفى الثالث لذوى   .4

 الدولة الجامعة / المؤسسة التعليمية السنه ميةالدرجة العل

 م2009 البكالوريوس /الليسانس -1

 2014 الماجستير -2  

 2018 الدكتوراه -3



 
 

2 
 

اإلحتياجات الخاصة من مركز تدريب 
 ة.الكشافة البحري

5.  
حاصل على دورة فى التحليل اإلحصائى 

 .spssعلى برنامج 
  م2013

6.  

حاصل على دورة تدريبية للتعامل مع  
( من قبل Adobe photoshopبرنامج )

 وزارة التعليم العالى  .

  م2013

7.  

حاصل على دورة تدريبية بعنوان )التخطيط 
اإلسترتيجى(  من مركز تنمية قدرات 

دريس والقيادات بجامعة أعضاء هيئة الت
 اإلسكندرية.

  م2014

8.  

حاصل على دورة تدريبية بعنوان )إدارة 
الفريق البحثى(  من مركز تنمية قدرات 
أعضاء هيئة التدريس والقيادات بجامعة 

 اإلسكندرية.

  م2014

9.  

حاصل على دورة تدريبية بعنوان )اإلدارة 
الجامعية (  من مركز تنمية قدرات أعضاء 

 دريس والقيادات بجامعة اإلسكندرية.هيئة الت

  م2014

10.  

حاصل على دورة تدريبية بعنوان )تنظيم 
المؤتمرات العلمية (  من مركز تنمية قدرات 

أعضاء هيئة التدريس والقيادات بجامعة 
 اإلسكندرية.

  م2014

11.  

حاصل على دورة تدريبية بعنوان )الجوانب 
من  القانونية والمالية فى األهمال الجامعية ( 

مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس 
 والقيادات بجامعة اإلسكندرية.

  م2014

12.  

حاصل على دورة تدريبية بعنوان )نظم 
اإلمتحانات وتقويم الطالب(  من مركز تنمية 

قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات 
 بجامعة اإلسكندرية.

  م2014

13.  

حاصل على دورة تدريبية بعنوان )أداب 
يات المنهنة(  من مركز تنمية قدرات وسلوك

أعضاء هيئة التدريس والقيادات بجامعة 
 اإلسكندرية.

  م2017

14.  

حاصل على دورة تدريبية بعنوان )معايير 
الجودة فى العملية التدريسية(  من مركز 

تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات 
 بجامعة اإلسكندرية.

  م2017

15.  
بعنوان )نظم  حاصل على دورة تدريبية

اإلمتحانات وتقويم الطالب(  من مركز تنمية 
  م2017
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قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات 
 بجامعة اإلسكندرية.

16.  

حاصل على دورة تدريبية بعنوان )نظام 
الساعات المعتمدة( من مركز تنمية قدرات 
أعضاء هيئة التدريس والقيادات بجامعة 

 اإلسكندرية. 

  م2018

17.  

حاصل على دورة تدريبية بعنوان )أخالقيات 
البحث واإلنتحال العلمى( من مركز تنمية 
قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات 

 بجامعة اإلسكندرية. 

  م2018

18.  

حاصل على دورة تدريبية بعنوان )إعداد 
مشروعات البحوث التنافسية( من مركز 

تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات 
 عة اإلسكندرية. بجام

  م2018

 

 

 األنشطة البحثية: -6

 بحثى الماجستير والدكتوراه واألبحاث الدولية والمحلية المنشورة 

 :على رسائل الماجستير والدكتوراه العلمىاألشراف  -7

  العلمية: المؤلفات -8

 جهة النشر التاريخ عنوان البحث م

1.  
تأثير الدمج بين بعض أساليب التغذية 

 المرتدة فى تعليم سباحة الظهر
  

2.  

دراسة العالقة بين التوارن العضلى 
لبيوميكانيكية وبعض المتغيرات ا

 والمستوى الرقمى لسباحى الصدر

  

3.     

4.     

5.     

 المرحلة عنوان الرسالة اسم الباحث م
تاريخ 

 المناقشة

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

 
 سنة النشر الغالف اسم الكتاب المؤلفين

1-      



 
 

4 
 

 المشاريع : -9

 المشروعات:

 الجهة المموله للمشروع عنوان المشروع قيمة المشروع السنة

    

    

    

 الخبرات : -10

 : الخبرات بمجال التدريب الرياضى 

 م2017/  5وحتى  2014 /5مدرب سباحة بنادى سموحه خالل الفترة من  •
 2016فى الفترة من   Top Fitness Academy مركزمسئول قياسات إنتقاء وتوجيه الالعبين ب •

 وحتى األن .
أخصائى قياسات إنتقاء ومتابعة الالعبين بنادى اإلسكندرية الرياضى )سبورتنج( فى الفترة من  •

 وحتى األن. 1/4/2018

 :  والعلمية الخبرات التنظيمية

ولى العاشر لعلوم التربية والمؤتمر العلمى الد  ICHPER – SDشارك فى تنظيم المؤتمر اإلقليمى الرابع  •

 م .2008البدنية والرياضية 
 م .2012شارك فى تنظيم وإدارة فعاليات المؤتمر العلمى الدولى ) الرياضة واإلبداع التكاملى (  •
 شارك فى تنظيم وتحكيم بطولة اإلسكندرية األولى لمتحدى اإلعاقة . •
 صحاب الجياد.م المقام بنادى أ2007شارك فى تنظيم اليوم العربى لليتيم  •
 .2017مشرف على معسكر طالب كلية التربية الرياضية  •
 .2018مندوب قسم تدريب الرياضات المائية ضمن لجنة إعداد الئحة الساعات المعتمدة  •
جامعة  –عضو معيار المشاركة المجتمعية ضمن متطلبات تجديد إعتماد كلية التربية الرياضية بنبن  •

 .2018لضمان جودة التعليم واإلعتماد اإلسكندرية من الهئية القومية 
 إعتماد المعامل. / األنشطة المختلفة في مجال نظم إدارة الجودة / مشروعات تطوير التعليم -11

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

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

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

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

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

 اللغات : -12

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

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

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

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

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

2-      

3-      

4-      
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