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                                                             CV                                                                

 

  :بيانات عامة -1

 أحمد رفعت محمد ريه االسم:

 مدرس دكتورالوظيفة الحالية: 

 1985 /11/  16تاريخ الميالد: 

 متزوجالحالة االجتماعية: 

 األسكندرية -الفلكي ، السيوف العنوان: 

 01022992203رقم الموبايل: 

     28511161801674  : الرقم القومى

    R aya45887@Gmail.com                              االلكتروني:البريد 

 المؤهالت العلمية: -2

 (:التدرج الوظيفي األكاديمي )الداخلي والخارجي -3

 الدولة الجامعة / المؤسسة التعليمية سنة االلتحاق بها الوظيفة

 2007 معيد

 مصر التربية الرياضية للبنينكلية 

 2011 مدرس مساعد

 2016 مدرس دكتور

  

  

 

 :األنشطة التدريسية -4

 ( للفرقة األولي بكلية التربية الرياضية 1تدريس مادة التمرينات الحرة والعروض الرياضية ) •

 ( للفرقة الثانية بكلية التربية الرياضية2تدريس مادة التمرينات باألدوات والعروض الرياضية) •

 ياضيةة بكلية التربية الرلث( للفرقة الثا3تدريس مادة التمرينات باألدوات والعروض الرياضية) •

 تدريس مادة جمباز األرضي واألجهزة للفرقة األولي بكلية التربية الرياضية جامعة األسكندرية •

 تدريس مادة جمباز األرضي واألجهزة للفرقة الثانية بكلية التربية الرياضية جامعة األسكندرية. •

 الرياضية جامعة األسكندرية.تدريس مادة جمباز األرضي واألجهزة للفرقة الثالثة بكلية التربية   •

 

 

 الدولة المؤسسة التعليميةالجامعة /  السنه الدرجة العلمية

 2006 البكالوريوس /الليسانس -1

 2011 الماجستير -2 مصر كلية التربية الرياضية للبنين

 2016 الدكتوراه -3
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 الدورات التدريبية:  -5

 اسم الجهة المانحة توقيت الدورة اسم الدورة م

  كتابة البحوث العلمية  .1
 

 جامعة االسكندرية

 جامعة االسكندرية  اخالقيات البحث العلمي  .2

 جامعة االسكندرية  االداره الجامعيهدورة   .3

 االسكندريةجامعة   ادارة الوقت واالجتماعات  .4

 جامعة االسكندرية  مهارات العرض الفعال   .5

 جامعة االسكندرية  التدريس الفعال  .6

 جامعة االسكندرية  النشر الدولى للبحوث العلميه  .7

 جامعة االسكندرية  معاير الجودة فى العملية التدريسية  .8

 جامعة االسكندرية  التخطيط اإلستراتيجى  .9

 جامعة االسكندرية  التعليم المختلفهاإلتصال فى انماط   .10

 جامعة االسكندرية  مهارات اإلتصال  .11

 جامعة االسكندرية  نظم الساعات المعتمدة  .12

 جامعة االسكندرية  الجوانب المالية والقانونية للجامعات  .13

 جامعة االسكندرية  إدراة األزمات والكوارث  .14

 االسكندريةجامعة   إدارة الفريق البحثى   .15

 جامعة االسكندرية   ICDLدورة   .16

 جامعة االسكندرية  في االحصاءSPSS دورة   .17

 

 

 األنشطة البحثية: -6

 بحثى الماجستير والدكتوراه واألبحاث الدولية والمحلية المنشورة 

 جهة النشر التاريخ عنوان البحث م

1.  

 الحركية القدرات لتنمية تمرينات برنامج تأثير

 علي األمامي المقص مهارة ألداء الخاصة

 التربية كلية لطالب الحلق حصان جهاز

 قير بأبو الرياضية

20011 

 كلية التربية الرياضية

2.  

 علي باألدوات تمرينات برنامج استخدام أثر

 والفسيولوجية البدنية المتغيرات بعض

 من الوزن زائدي األطفال لدي الجسم وصورة

 سنة12-9 سن

2016 

3.  

برنامج بدنى ونفسى على إنقاص تاثير 
الوزن والصحة النفسية لألطفال زائدى 

 سنة 12-9الوزن من سن 

2016 
مجلة كلية التربية الرياضية للبنين 

 باالسكندرية

4.  

تأثير برنامج تمرينات باألدوات على  
إنقاص الوزن و دهون الدم لزائدي الوزن 

 سنة 12 -  9 سن  من

 مجلة التربية الرياضية بالجزيرة 2017

5.  

تاثير استخدام  تمرينات التوازن الحركى 
على مستوى اداء مهارة الضرب 

 الهجومى لناشئ الكرة الطائرة

2017 
الرياضية للبنين مجلة كلية التربية 

 باالسكندرية
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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

 تدريب التمرينات والجمبازلجنة ضمان الجودة واإلعتماد بقسم  عضو •

 االشتراك فى لجان الكنترول وأعمال االمتحانات النهائية وإستخراج نتائج الطالب بإستخدام الحاسب االلى •

بارات القبول للطالب المستجدين والملتحقين بكلية التربية الرياضية للبنين جامعة تلجان إخاالشتراك فى  •

 االسكندرية

 مشارك فى تنظيم العديد من الندوات وورش العمل المنظمة من وحدة ضمان الجودة بالكلية. •

 شارك فى إعداد وتوصيف المقرارات الدراسية بالبرامج التعليمية بالكلية •

 ظيم  األنشطة الطالبية  لطالب كلية التربية الرياضيةمشارك  في تن •

 وافتتاح االولمبيات المقامه في االسكندريهعروض الرياضية للكليات المتخصصة ال تدريبالمشاركة في  •

 المشاركة فى األنشطة الرياضية لقسم تدريب التمرينات والجمباز . •

 ن جامعة األسكندريةاإلشراف على سير الدراسة بكلية التربية الرياضية للبني •

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

 المرحلة عنوان الرسالة اسم الباحث م
تاريخ 

 المناقشة

 محمد عبد القادر  .1

تاثي اسلوبين لتطوير القوة المميزة بالسرعة 

فى تحسين مهارة الكب الدائرى للصعود 

 بالوقوف على اليدين على جهاز المتوازى 

  

2.      

3.      

4.      

5.      

 
 سنة النشر الغالف اسم الكتاب المؤلفين

1-      

2-      

3-      

4-      
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فى  جامعة اإلسكندرية  –للبنين  الذى نظمتة كلية التربية الرياضيةالدولى اإلشتراك فى المؤتمر العلمى  •

 "الرياضة بين النظرية والتطبيقتحت عنوان "    2013أكتوبر   25-23الفترة من 

 اللغات : -12

- TOEFL exam from the ESP center of Alexandria university 


