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 :بيانات عامة -1

 على مصطفى محمد نور االسم:

 مدرس مساعدالوظيفة الحالية: 

 16/9/1992تاريخ الميالد: 

 أعزبالحالة االجتماعية: 

 رشيد -البحيرة العنوان: 

 01024133292رقم الموبايل: 

      29209161801459: الرقم القومى

  www.alinour571@yahoo.com                                 االلكتروني:البريد 

 المؤهالت العلمية: -2

 (:األكاديمي )الداخلي والخارجيالتدرج الوظيفي  -3

 الدولة الجامعة / المؤسسة التعليمية سنة االلتحاق بها الوظيفة

 2014 معيد

 مصر جامعة االسكندرية

 2017 مدرس مساعد

  مدرس دكتور

  

  

 

 :األنشطة التدريسية -4

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

 ( للفرقة الثانية بكلية التربية الرياضية2تدريس مادة التمرينات باألدوات والعروض الرياضية) -2

 ياضيةة بكلية التربية الرلث( للفرقة الثا3تدريس مادة التمرينات باألدوات والعروض الرياضية) -3

 تدريس مادة جمباز األرضي واألجهزة للفرقة األولي بكلية التربية الرياضية جامعة األسكندرية -4

 تدريس مادة جمباز األرضي واألجهزة للفرقة الثانية بكلية التربية الرياضية جامعة األسكندرية. -5

 معة األسكندرية.تدريس مادة جمباز األرضي واألجهزة للفرقة الثالثة بكلية التربية الرياضية جا  -6

 الدورات التدريبية:  -7

 اسم الجهة المانحة توقيت الدورة اسم الدورة م

   تنظيم المؤتمرات العلمية  .1

مركز تنمية قدرات أعضاء 
 –هيئة التدريس والقيادات 

 جامعة االسكندرية

  نظم إدارة المراجع البحثية العلمية  .2

  إدارة األزمات والكوارث  .3

  واإلجتماعاتإدارة الوقت   .4

 الدولة الجامعة / المؤسسة التعليمية السنه الدرجة العلمية

 2013 البكالوريوس /الليسانس -1

 2016 الماجستير -2 مصر جامعة االسكندرية

  الدكتوراه -3
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  اإلدارة الجامعية  .5

   التعلم اإللكترونى  .6

 

 

 األنشطة البحثية: -8

 بحثى الماجستير والدكتوراه واألبحاث الدولية والمحلية المنشورة 

 :على رسائل الماجستير والدكتوراه العلمىاألشراف  -9

  العلمية: المؤلفات -10

 المشاريع : -11

 المشروعات:

 الجهة المموله للمشروع عنوان المشروع قيمة المشروع السنة

    

    

    

 الخبرات : -12

 جهة النشر التاريخ عنوان البحث م

1.  

تأثير التمرينات الجماعية باألدوات على تحسين 

جمل بعض القدرات التوافقية ومستويات أداء 

 التمرينات باألدوات لطالب كلية التربية الرياضية
 

2016 
 

2.    

3.     

4.     

5.     

 المرحلة عنوان الرسالة اسم الباحث م
تاريخ 

 المناقشة

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

 
 سنة النشر الغالف اسم الكتاب المؤلفين

1-      

2-      

3-      

4-      



 
 

3 
 

 بالقسم شارك فى إعداد وتوصيف المقرارات الدراسية بالبرامج التعليمية  -1

 لطالب كلية التربية الرياضيةمشارك  في تنظيم  األنشطة الطالبية   -2

 .عروض الرياضية للكليات المتخصصة ال تدريبالمشاركة في  -3
 المشاركة فى األنشطة الرياضية لقسم تدريب التمرينات والجمباز . -4

 اإلشراف على سير الدراسة بكلية التربية الرياضية للبنين جامعة األسكندرية -5

 إعتماد المعامل. / الجودة / مشروعات تطوير التعليماألنشطة المختلفة في مجال نظم إدارة  -6

 تدريب التمرينات والجمبازلجنة ضمان الجودة واإلعتماد بقسم  عضو -1

 

 اللغات : -2

 . Excellentبتقدير  IBIفى اللغة األنجليزية من المعهد البريطانى  Elementaryحاصل على دبلومة  

 


