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 :بيانات عامة -1

 يحيى محمد زكريا الحريري االسم:

 از استاذ بقسم تدريب التمرينات والجمبالوظيفة الحالية: 

 27/10/1959تاريخ الميالد: 

 متزوج الحالة االجتماعية: 

 شارع كمال الدين صالح سموحه   االسكندرية  25العنوان: 

 01223339766رقم الموبايل: 

    25910270200614   : الرقم القومى

    sport4ever59@hotmail.com                               االلكتروني:البريد 

 المؤهالت العلمية: -2

 (:التدرج الوظيفي األكاديمي )الداخلي والخارجي -3

 الدولة الجامعة /  سنة االلتحاق بها الوظيفة

 1981 معيد

 مصر االسكندرية

 1986 مدرس مساعد

 1991 مدرس دكتور

  

  

 

 :األنشطة التدريسية -4

 تدريس مقررات الجمباز لفرق مرحلة البكالوريوس ومقررات التخصص للفرقة الرابعة- -1

 -في مجال الجمباز  تدريس بعض مقررات الدبلومه والماجستير والدكتوراه- -2

 -اعداد مقرر اليكتروني للفرقة الثالثة في الجمباز  -3

 المشاركة في اعداد كتب مقررات الجمباز للفرق االولي والثانية والثالثة  -4

 )جمباز(اعداد االختبارات النظرية والعملية والشفهية –الكنترول  –المشاركة في جميع اعمال االمتحانات :المراقبات  -5

 الدورات التدريبية:  -5

 اسم الجهة المانحة توقيت الدورة اسم الدورة م

1.  

 ساعة(15البحوث)ادارة  -

 

 

 

 

 

 

 

 

 جامعة االسكندرية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الدولة الجامعة /  السنه الدرجة العلمية

 1981 البكالوريوس  -1

 1986 الماجستير -2 مصر االسكندرية 

 1991 الدكتوراه -3
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2.  
 ساعة( 15الجوانب المالية في الجامعات المصرية) -

 
 

 جامعة االسكندرية          

 

3.  
 ساعة( 15لجوانب القانونية بالجامعات )ا -

 
 

 جامعة االسكندرية          

 

4.  
 ساعة( 20اإلدارة الفعالة للوقت وضغوط العمل ) -

 
 

 جامعة االسكندرية          

 

5.  
 ساعة(20تنمية المهارات اإلدارية ) -

 
 

 جامعة االسكندرية          

 

6.  

 ساعة(20استخدام التكنولوجيا في التدريس ) -

 32دورة التقويم الذاتي  المؤسسسسسسسسسسسسسسسسي تعليم عالي ) -

 .ساعة(

 ساعة ( ، 14ودورة التخطيط االستراتيجي ) -

 ساعة(  32ودورة نواتج  التعلم وخرائط المنهج ) -

 (ICDL)الرخصة الدولية لقيادة الكمبيوتر ( -

 

 جامعة االسكندرية          

الهيئة القومية لضمان  -

 جودة التعليم واالعتماد

الهيئة القومية لضمان  -

 جودة التعليم واالعتماد

الهيئة القومية لضمان  -

 جودة التعليم واالعتماد

 اليونسكو -

 

 

 

 األنشطة البحثية: -6

 بحثى الماجستير والدكتوراه واألبحاث الدولية والمحلية المنشورة 

 :على رسائل الماجستير والدكتوراه العلمىاألشراف  -7

 جهة النشر التاريخ عنوان البحث م

1.  

 الماجستير

التحليل الحركي بوساطة التصوير السينمائي 

للشقلبة علي اليدين المتبوعة بدورة ونصف 

 دورة اماما علي حصان القفز

1986 

 

2.  

 الدكتوراة 

الخصائص البيو ميكانيكية لبعض النهايات 

 الحركية وعالقتها بدرجة التوازن

1991 

3.  
 الرياضية الجماهير بعض شغب ظاهرة تحليل

 والتنمية االمن منظومة اطار في (االلتراس) 
 مستغانم جامعة  الجزائر 2013

4.  

  االجتماعية الرياضية المؤسسات بعض دور

 بمحافظة المخدرات من المراهقين وقاية في

 االسكندرية

 موسكو2015
البدنية  للتربية الروسية جامعة ال–

  والشباب والسياحة والرياضة

5.  
 
 
6 

- Comparison of Bone Lumbar 

Spine Density and Content 

between Elite Children  

Egyptian Artistic Gymnasts 

and Swimmers. 

 قفزة انجاز كفاءة لتقييم تنبؤية معادلة -

 الجمباز في المنحنية"  يورشينكو"

ميامي  2017

 فلوريدا

 

 

2018 

الواليات  جامعة بيري مؤتمر 

 المتحدة االمريكية

 

 

مجلة كلية التربية الرياضية للبنات 

 جامعة حلوان

 

 المرحلة عنوان الرسالة اسم الباحث م
تاريخ 

 المناقشة
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  العلمية: المؤلفات -8

 المشاريع : -9

 المشروعات:

 الجهة المموله للمشروع عنوان المشروع قيمة المشروع السنة

    

    

    

 الخبرات : -10

  واإلسكندرية والمنصورة  طنطا بجامعات  الرياضية التربية بكليات  خارجي ممتحن -1

 - والزقازيق وحلوان االسكندرية بجامعات  الرياضية التربية بكليات للدكتوراه التاهيلي اختبار لجان عضو -2

 2016 حتي المساعدين واالساتذة االساتذة وظائف لشغل العلمي االنتاج لفحص العلمية باللجان محكم - -3

 .بالسعودية بالجوف المعلمين بكلية أعوام ثالثة لمدة البدنية التربية قسم رئيس - -4

 .بالسعودية بالجوف المعلمين كلية طالب أداها بدنية وتمرينات جمباز عروض ثالث ومنفذ مصمم - 4

 وجرائد مجالت بعدة ينشر هاو صحافي - 5

 .                              سابقا للجمباز الوطني بالفريق العب - 6

 عبد العزيز رجب الفيتوري  .1

تطوير منهج الجمباز الفني لطلبة كلية علوم 

التربية البدنية والرياضة في ضوء معايير 

 الجودة جامعة الزاوية ليبيا

 2018 الدكتوراه

 حنفي عكاشة عبدالعال محمود  .2

 ببعض  ACTIN3  الجيني النمط عالقة" 

 كمؤشر  والفسيولوجية البدنية المتغيرات

 " الفني الجمباز  في الناشئين النتقاء

 2018 الدكتوراه

 عبدالغفار كامل صبحي إيمان  .3

 

  المنحنية يوريشينكو قفزة إنجاز فعالية تقييم" 

 بعض ضوء في آلي حاسب برنامج بواسطة

 " والبيوميكانيكية البدنية المؤشرات

 2018 الدكتوراه

4.  
علي عبد الحميد محمد عبد 

 الحميد

كثافة ومحتوي االمالح المعدنية لعظام الساعد 

لدي العبي الجمباز الفني والسباحة كمؤشرات 

 لعملية االنتقاء

 2016 ماجستير

 ماهر احمد ماجد نصر   .5

الدراسات العليا في تقويم مقارن لبعض بر امج 

الجمباز بجامعة تشرين وبعض الجامعات 

المعتمدة في ضوء التغيات المستمرة للقانون 

 باستخدام معايير الجودة الشاملة

 2015 دكتوراه

 
 سنة النشر الغالف اسم الكتاب المؤلفين

1-  

 ا.د. يحيى محمد الحريري

 د.عزمي عبد الخالق مصطفي

المعاصر في المهرجانات 

الرياضية ..دراسة متقدمة 

لمصصمي ومنفذي المهرجانات 

 والمهرجانات الرياضية

 2018 

 ا.د. يحيى محمد الحريري  -2

 

 كتاب اليكتروني منهجي

 للفرقة الثالثة بالكلية  3جمباز 
 2014 

3-  
 الحريري محمد يحيى. د.ا

 البدنية التربية مبادئ في المرشد

" 
 2004 

مع  الحريري محمد يحيى. د.ا  -4

 اخرين
 2006  "الجمباز في المبتدئين مرشد
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 وقارية ثنائية بطوالت في دول لتسع  بالتحكيم قام  دولي جمباز حكم - 7

 . 2014 الجمباز علي العام المشرف ثم ، سبورتينج بنادي للذكور الفني الجمباز لفرق الفني المدير - 8

 . سابقا المنطقة بنفس  والحكام الفنية باللجنتين مقرر و للجمباز اإلسكندرية منطقة إدارة مجلس عضو - 9

 . 1994 عام السرعة لكرة االسكندرية منطقة ادارة مجلس عضو - 10

 

 

 

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

 االعداد فترة خالل التعليمية للفاعلية المسسستمر والتقييم ، الجودة نظم وادارة المؤسسسسسسي الذاتي التقويم معياري رئيس -- -1

 2013 عام الفعلي االعتماد وحتي القومية الهيئة من لالعتماد

 سابقا االسكندرية جامعة-  للبنين الرياضية التربية بكلية الجودة ضمان لوحدة التنفيذي المدير نائب - -2

   االسكندرية جامعة  للبنين الرياضية التربية لكلية  االستراتيجية الخطة إلعداد والتنفيذى اإلداري الفريق عضو -- -3

2014 – 2018   

 2013   االسكندرية جامعة  للبنين الرياضية التربية لكلية لعام الداخلية المراجعة فريق عضو - -4

  2014 عام الزقازيق بجامعة للبنين الرياضية التربية لكلية العليا والدراسات  البكالوريوس مرحلة لمقررات مراجع  -  -5

 اللغات : -12

 ----------------------------------------------------اللغة االنجليزية  -1

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

 


