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  :بيانات عامة -1

 محمد السعيد ابوبكر السعيد االسم:

 الرياضية التربية كلية. الجمباز و التمرينات تدريب بقسم مدرس دكتور: الوظيفة الحالية

 اإلسكندرية جامعة.للبنين

 23/8/1987تاريخ الميالد: 

 متزوج الحالة االجتماعية:

 . اسكندرية مجدالسالم . الفلكى اول المنتزةشارع  21العنوان: 

 01000043456رقم الموبايل: 

   28708231501078     : الرقم القومى

 saiedabobaker2018@gmail.com                                    االلكتروني:البريد 

dr.el-saeed.abobaker@alexu.edu.eg 

 المؤهالت العلمية: -2

 (:التدرج الوظيفي األكاديمي )الداخلي والخارجي -3

 الدولة الجامعة / المؤسسة التعليمية سنة االلتحاق بها الوظيفة

 2009 معيد
 جامعة. الرياضية التربية كلية

 االسكندرية

 جمهورية

 العربية مصر
 2013 مدرس مساعد

 2016 مدرس دكتور

 

 :األنشطة التدريسية -4
 األولى الفرقة( 1) الرياضية والعروض التمرينات -1
 الثانية الفرقة( 2) الرياضية والعروض التمرينات -2
 (الالئحة تعديل بعد مضافة) 2013سنة  منذ الثالثة الفرقة( 3) الرياضية والعروض التمرينات -3
 األولى الفرقة  وجمبازاألجهزة - األرضى الجمباز -4
 الثانية الفرقة  وجمبازاألجهزة - األرضى الجمباز -5
 الثالثة الفرقة  وجمبازاألجهزة - األرضى الجمباز -6

  

 الدولة الجامعة / المؤسسة التعليمية السنه العلميةالدرجة 

 م 2008 البكالوريوس /الليسانس -1

 كلية التربية الرياضية .جامعة االسكندرية
جمهورية مصر 

 العربية
 م 2012 الماجستير -2

 م وحتى األن2015 الدكتوراه -3
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 الدورات التدريبية:  -5

 اسم الجهة المانحة توقيت الدورة اسم الدورة م

 29/3/2010 27/3/2010 في التعليماساليب البحث العلمي   .1
 

مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة 

 اإلسكندرية .جامعة التدريس

2.  
في التعليم االلكتروني  المستوي االول 

 التعليم
31/3/2012 1/4/2012 

مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة 

 اإلسكندرية .جامعة التدريس

3.  
 معايير الجودة في العلمية

2/4/2012 3/4/2012 
مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة 

 اإلسكندرية .جامعة التدريس

4.  
 مهارات العرض الفعال

29/12/2012 30/12/2012 
مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة 

 اإلسكندرية .جامعة التدريس

5.  
 استخدام التكنولوجيا في التدريس

2/1/2013 3/1/2013 
مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة 

 اإلسكندرية .جامعة التدريس

6.  
 Strategic )التخطيط االستراتيجي 

Planning) 
17/3/2014 18/3/2014 

تنمية قدرات أعضاء هيئة مركز 

 اإلسكندرية .جامعة التدريس

7.  
Quality Standards in Teaching 

17/10/2015 18/10/2015 
مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة 

 اإلسكندرية .جامعة التدريس

8.  
University legal & Financial  

Aspects 
28/10/2015 29/10/2015 

مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة 

 اإلسكندرية .جامعة التدريس

9.  
Crisis & Disaster Management 

2/11/2015 3/11/2015 
مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة 

 اإلسكندرية .جامعة التدريس

10.  
Communication skills in 

Education 
16/11/2015 17/11/2015 

مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة 

 اإلسكندرية .جامعة التدريس

11.  
Research Team Management 

28/11/2015 29/11/2015 
مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة 

 اإلسكندرية .جامعة التدريس

12.  
النشر الدولي للبحوث العلمية                               

 (International Publishing of 
Research) 

12/7/2017 13/7/2017 

مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة 

 اإلسكندرية .جامعة التدريس

13.  
نظم التصميم و التحليل االحصائى                                        

(Design of Experiments and 
Statistical Analysis -SPSS) 

16/8/2017 20/8/2017 

مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة 

 اإلسكندرية .جامعة التدريس

14.  
  IBMدورة تدريبية متخصصة في )

SPSS  Statistics) (11/3 /2013) 
  للبنين رياضية التربية كلية

 االسكندرية جامعة

15.  
 – It - windows – Word في دورات

Excel – Access  ) 

Power Point – Internet ) 
(23/1/2008) 

  للبنين رياضية التربية كلية

 االسكندرية جامعة

16.  
 TOPSدورة تدريبية في ) 

Demonstration Training 
Course) 

14/11/2012 16/11/2012 
 الدولي البريطاني المعهد
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 األنشطة البحثية: -6

 بحثى الماجستير والدكتوراه واألبحاث الدولية والمحلية المنشورة 

 :على رسائل الماجستير والدكتوراه العلمىاألشراف  -7

  العلمية: المؤلفات -8

 المشاريع : -9

 المشروعات:

 الجهة المموله للمشروع عنوان المشروع قيمة المشروع السنة

    

    

    

 الخبرات : -10
 والجمباز التمرينات تدريب قسم مجلس عضو -1
 (باإلمتحانات والمراقبة المالحظة - الكنتروالت أعمال - بالكلية القدرات إختبارات - والنظرية العملية اإلمتحانات) فى المشاركة -2
  البيئةلجنة خدمة المجتمع وتنمية عضو  -3
 والجمباز  التمرينات تدريب بقسم المقررات توصيف لجنة عضو -4
 2010الدراسة منذ عام  سير على اإلشراف -5
 اإلسكندرية جامعة - للبنين الرياضية التربية بكلية 2013  المؤتمرات تنظيم في مشارك -6
  الرياضية التربية بكلية واإلعتماد الجودة ضمان بوحدة العمل فريق عضو -7
 جمباز الترامبولين باإلتحاد المصرى للجمبازحكم  -8

 جهة النشر التاريخ عنوان البحث م

1.  

تأثير التمرينات الهوائية والالهوائية بالحبل على  "
الحالة البدنية والوظيفية لطالب كلية التربية الرياضية 

 " باألسكندرية
 

2012 
 كلية ، والجمباز التمرينات تدريب قسم

 جامعة ، للبنين الرياضية التربية
 اإلسكندرية

2.  
 التمرينات فى المهارية األداءات بعض تنمية تأثر"

 " األكسجين من مختلفة مستويات بإستخدام
2015 

3.  
إليكترونى لقياس بعض القدرات العقلية بناء إختبار 

فى العروض الرياضية لتالميذ المرحلة اإلبتدائية 
 ذوى النشاط الزائد

 الرياضية التربية كلية ، المجلة الدولية 2016
  اإلسكندرية جامعة - للبنين

4.  

 على الممغنط الماء تناول مع تمرينات برنامج تأثير" 
 وتأخيرظهور والبيولوجية البدنية المتغيرات بعض
 التمرينات جمل أداء بمستوى وعالقته التعب

 " الرياضية التربية كلية لطالب باألدوات

الدولية بكلية التربية الرياضية  مجلةال 2017
 الجزيرة ، للبنات

 المرحلة عنوان الرسالة اسم الباحث م
تاريخ 

 المناقشة

1.  
تاثير التمرينات باالجهزة فى تحسين بعض القدرات  على مصطفى محمد نور

التوافقية كدالة للتنبؤ بمستوى أداء الجمل الحركية 
 لطالب كلية التربية الرياضية 

  الدكتوراة

 
 سنة النشر الغالف اسم الكتاب المؤلفين

1-      

2-      
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 إعتماد المعامل. / األنشطة المختلفة في مجال نظم إدارة الجودة / مشروعات تطوير التعليم -11
  والجمباز التمرينات تدريب بقسم المقررات توصيف لجنة عضو -1

  الرياضية التربية بكلية واإلعتماد الجودة ضمان بوحدة العمل فريق عضو -2

 اللغات : -12
 االسكندرية بجامعة ESP مركز من جيد بتقدير االنجليزية اللغة شهادة على حاصل -1


