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CV 

 

 :بيانات عامة -1

 محمد عاطف أحمد الديب   االسم:

 مدرس دكتور بقسم تدريب التمرينات والجمبازالوظيفة الحالية: 

 1990/  2/  24تاريخ الميالد: 

 أعزبالحالة االجتماعية: 

 األسكندرية -المنتزة أول  – 10ش مسجد السالم من ش العنوان: 

 01014748333رقم الموبايل: 

       29002241801014 : الرقم القومى

    eldeebm30@gmail.com                               االلكتروني:البريد 

 المؤهالت العلمية: -2

 (:التدرج الوظيفي األكاديمي )الداخلي والخارجي -3

 الدولة الجامعة / المؤسسة التعليمية سنة االلتحاق بها الوظيفة

 2011 معيد

 بنين –كلية التربية الرياضية 

 جامعة األسكندرية

جمهورية 

 مصر العربية

 2013 مدرس مساعد

 2016 مدرس دكتور

  

  

 

 :األنشطة التدريسية -4

 

 

 

 

 الدولة الجامعة / المؤسسة التعليمية السنه الدرجة العلمية

 2010 البكالوريوس /الليسانس -1

 2013 الماجستير -2  

 2015 الدكتوراه -3

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

 األسكندرية.( للفرقة الثانية بكلية التربية الرياضية جامعة 2تدريس مادة التمرينات باألدوات والعروض الرياضية) -2

 تدريس مادة جمباز األرضي واألجهزة للفرقة األولي بكلية التربية الرياضية جامعة األسكندرية. -3

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

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

 بكلية التربية الرياضية جامعة األسكندرية. رابعةللفرقة ال التدريب الميدانى الخارجىتدريس مادة  -6
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 الدورات التدريبية:  -5

 الدورات التدريبيه

 الدورة

 يف الفرتة

 الدولة مكان انعقاد الدورة املدة

 إىل من

Top Play and 

 Top Sport 

املقدمه من املركز 

 الثقايف الربيطاني

 أيام 3 2012/11/16 2012/11/14

الرياضية كلية الرتبية 

  للبنات

 اإلسكندرية جامعة

 مجهورية 

 مصر العربية

 أيام 4 2013/04/10 2013/04/07 اإلسعافات اإلولية

الرياضية كلية الرتبية 

  للبنني

 اإلسكندرية جامعة

 مجهورية 

 مصر العربية

الدورة التدريبية 

 األساسية للجمباز
 أيام 5 2015/05/08 2015/05/04

الرياضية كلية الرتبية 

  للبنني

 اإلسكندرية جامعة

 مجهورية 

 مصر العربية

دورة تدريب اللياقة 

 البدنية 
 MA fitness Poland أيام 5 2016/08/04 2016/07/31

 مجهورية 

 مصر العربية

ورة تدريب الجمباز د

والتحكيم بواسطة رئيس 

  اللجنه الفنية للجمباز

 mr. Sergio garcia 

  FIG االتحاد الدولى للجمباز أيام 3 2017/03/15 2017/03/13

 مجهورية 

 مصر العربية
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 الدورة
مكان إنعقاد 

 الدورة
 الدولة

 إدارة الوقت واإلجتماعات -1

مركز تنمية 
القدرات 
بجامعة 

 اإلسكندرية

جمهورية 
 مصر العربية

  أخالقيات البحث العلمى -2

 استخدام التكنولوجيا في التدريس -3

 إعداد مشروعات البحوث التنافسية -4

 العرض الفعال  تمهارا -5

   إدارة الفريق البحثى -6

 نظم اإلمتحانات وتقويم الطالب -7

الجوانب المالية والقامونية فى  -8
 الجامعيةاألعمال 

 نظام الساعات المعتمدة -9

 اإلدارة الجامعية -10

 التخطيط اإلستراتيجى -11

 

 الدولة مكان إنعقاد الدورة مجال الدورة الدورة

حاصل علي شهادة  
ICDL  الرخصة الدولية

 لقيادة الحاسب األلي .
 كلية التربية الرياضية ليالحاسب اآل

 ، جامعة األسكندرية
جمهورية مصر 

 العربية
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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 المشروعقيمة  السنة

    

    

    

 

  

 جهة النشر التاريخ عنوان البحث م

1.  
تأثير إستخـدام بعض أساليب التغذية المرتدة 

لتحسين األداء فى العروض الرياضيـة لطالب كلية 
 نالتربية الرياضية للبني

2013 

 

2.  
تأثير برنامج تمرينات على ديناميكية تطوير 
التوازن لتحسين مستوى األداء فى العروض 

 الرياضية
2015 

3.  
تأثير برنامج تمرينات على ديناميكية تطوير 

المهارى  –البدنى  التوازن لتحسين مستوى األداء
 للمصارعين

2017  

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-      
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 الخبرات : -10

 األول المركرز علري والحصرول م 2008 عرام المتخصصرة للكليرات الرياضرية للعررو  الجمهورية بطولة في المشاركة -1

  للبنين

 م 2008 /7/ 26 يروم باألسركندرية المقرام  المصرية للجامعات األول اإلولمبياد إلفتتاح الرياضي العر  فى المشاركة -2

. 

 الثراني المركرز علري والحصرول م 2009 عرام المتخصصرة للكليات الرياضية للعرو  الجمهورية بطولة في المشاركة -3

  للبنين

 .م2009 باإلسكندرية المقام المحارب بيوم اإلحتفال في المشاركة -4

 .م 20/7/2009 يوم باإلسكندرية المقام  المصرية للجامعات الثاني اإلولمبياد إلفتتاح الرياضي العر  فى المشاركة -5

 الثراني المركرز علري والحصرول م 2010 عرام المتخصصرة للكليات الرياضية للعرو  الجمهورية بطولة في المشاركة -6

  للبنين

 .م2010 باإلسكندرية المقام المحارب بيوم اإلحتفال في المشاركة -7

 المتخصصرة للكليات الرياضية للعرو  الجمهورية بطولة في المشارك الرياضى العر  وتدريب تصميم فى المشاركة -8

 .الثاني المركز علي والحصول م 2012 عام

 باإلسرركندرية المقررام  المصرررية للجامعررات الرابررع اإلولمبيرراد إلفتترراح الرياضرري العررر  وترردريب تصررميم فررى المشرراركة -9

 .م 2012

 المتخصصرة للكليات الرياضية للعرو  الجمهورية بطولة في المشارك الرياضى العر  وتدريب تصميم فى المشاركة -10

 .الثالث المركز علي والحصول م 2013 عام

 باإلسرركندرية المقررام  المصررية للجامعررات الخرامس اإلولمبيرراد إلفتتراح الرياضرري العرر  وترردريب تصرميم فررى المشراركة -11

 .م 2014

 المتخصصرة للكليات الرياضية للعرو  الجمهورية بطولة في المشارك الرياضى العر  وتدريب تصميم فى المشاركة -12

 .األول المركز علي والحصول م 2015 عام

 

 

 إعتماد المعامل. / األنشطة المختلفة في مجال نظم إدارة الجودة / مشروعات تطوير التعليم -13

 جامعرة مرن والمعتمرد الرياضرية التربيرة بكليرة والجمبراز التمرينرات تدريب بقسم الجودة ضمان لوحدة العمل فريق عضو -1

 . اإلسكندرية

 بالكلية الجودة ضمان وحدة من المنظمة العمل وورش الندوات من العديد تنظيم فى مشارك -2

  بالكلية التعليمية بالبرامج الدراسية المقرارات وتوصيف إعداد فى مشارك -3

  الرياضية التربية كلية لطالب  الطالبية األنشطة  تنظيم في  مشارك -5

 

 

 اللغات : -12

TOEFL exam from the ESP center of Alexandria university  


