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 :بيانات عامة -1

 يسري محمد حسن محمد  االسم:

 استاذدكتور الوظيفة الحالية: 

 9/11/1971تاريخ الميالد: 

 متزوجالحالة االجتماعية: 

 ش السالم الهانوفيل العجمي اسكندرية  7العنوان: 

 01023347922رقم الموبايل: 

     0201134  : الرقم القومى

    dr_ysr_99@yahoo.com                               االلكتروني:البريد 

 المؤهالت العلمية: -2

 (:الوظيفي األكاديمي )الداخلي والخارجيالتدرج  -3

 الدولة الجامعة / المؤسسة التعليمية سنة االلتحاق بها الوظيفة

 1995 معيد

كلية التربية الرياضية جامعة 

 االسكندرية
 مصر

 2002 مدرس مساعد

 2007 مدرس دكتور

  

  

 

 :األنشطة التدريسية -4

 تدريس التمرينات والعروض الرياضية لطالب الصف االول والثاني والثالث والرابع ------- -1

 . الرابعة الفرقة التخصص لطالب والتقويم القياس مقرر تدريس ------------------------- -2

 .التخصص شعبة لطالب الرياضي التقويم تدريس - -3

 . االول الدراسي الفصل الدكتوراه مرحلة العليا الدراسات لطالب والمقاييس االختبارات تدريس - -4

 .الماجستير مرحلة العليا الدراسات لطالب والمقاييس االختبارات تدريس- -5

 . الدبلومة مرحلة العليا الدراسات لطالب والمقاييس االختبارات تدريس - -6

 ------------------------------------------- بالتخصص الخاصة واالجتماعية والنفسية البدنية االختبارات تدريس - -7

 الدورات التدريبية:  -5

 اسم الجهة المانحة توقيت الدورة اسم الدورة م

 الفعال االتصال مهارات  .1
3/2005 

7/2005 

 

 بجامعة القدرات تنمية مركز

 مصر - اإلسكندرية

 التدريس في الحديثة االتجاهات  .2
10/2007 

11/2007 

 بجامعة القدرات تنمية مركز

 مصر - اإلسكندرية

 الفعال العرض  مهارات  .3
7/2007 

10/2007 

 بجامعة القدرات تنمية مركز

 مصر - اإلسكندرية

 الدولة الجامعة / المؤسسة التعليمية السنه الدرجة العلمية

 1995 البكالوريوس / -1

 مصر االسكندرية 
 2001 الليسانس -

 2002 الماجستير -2

 2007 الدكتوراه -3
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  15/2005-13 التدريس فى الوقت وتنظيم أدارة  .4

 17/7/2012-16 التدريس في التكنولوجيا استخدام  .5
 بجامعة القدرات تنمية مركز

 مصر - اإلسكندرية

 31/7/2012-30   العلمى البحث وآداب أخالقيات  .6
 بجامعة القدرات تنمية مركز

 مصر - اإلسكندرية

 24/7/2012-23 التعليمية العملية فى الجودة معايير  .7
 بجامعة القدرات تنمية مركز

 مصر - اإلسكندرية

 29/7/2012-28 الجامعية االعمال في والمالية القانونية الجوانب  .8
 بجامعة القدرات تنمية مركز

 مصر - اإلسكندرية

  2007/ 30-28 التعليم تكنولوجيا  .9

  10/7/2012-9 العلمية المؤتمرات تنظيم  .10

  19/7/2012-18 المعتمدة الساعات نظم  .11

  14/1433-11 الجامعية البيئة في الحماية برامج  .12
 العربية المملكة الباحة جامعة

   السعودية

  25/5/1433-24 استخدامها وكيفية الرقمية المكتبات  .13
 العربية المملكة الباحة جامعة

   السعودية

  7/5/2017-6 االستراتيجي والتفكير القيادة  .14

 

 

 األنشطة البحثية: -6

 بحثى الماجستير والدكتوراه واألبحاث الدولية والمحلية المنشورة 

 :على رسائل الماجستير والدكتوراه العلمىاألشراف  -7

  العلمية: المؤلفات -8

 جهة النشر التاريخ عنوان البحث م

1.  
 التنفسى الدورى التحمل تمرينات تاثير بعنوان

 الدهنية  الدم بروتينات بعض استجابة على
2002 

 -  للبنين الرياضية التربية كلية-

 األسكندرية جامعة
2.  

 على الحسية المحلالت تطوير تاثير بعنوان

 مجموعة مهارات بعض ادارة مستوى

 والشقلبات الدورانات

2007 

3.       

4.     

5.     

 المرحلة عنوان الرسالة اسم الباحث م
تاريخ 

 المناقشة

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

 
 سنة النشر الغالف اسم الكتاب المؤلفين

1-      
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 المشاريع : -9

 المشروعات:

 الجهة المموله للمشروع المشروععنوان  قيمة المشروع السنة

    

    

    

 الخبرات : -10

 حتددى 1/2/2002 مددن بدايددة(  البطولددة قطدداع) والرياضددة الشددباب لددورارة التددابع  للناشددئين القددومى المشددروع مدددرب -1

30/6/2005 

(  بندات -بندين) 16-14 -12 لفرق التدريبية االحمال ومخطط سموحه بنادى  االرضى التنس لفرق البدنية اللياقة مدرب -2

 . 2011 حتى25/8/2006 من

  2016-2011 من الفترة في قوي العاب السعودية العربية المملكة الباحة جامعة فريق مدرب -3

 م   2016-2012 من الفترة في السباحة في الباحة جامعة منتخب فريق مدرب -4

  م2016-2014 السعودية العربية المملكة الباحة بجامعة الطالبية االنشطة منسق -5

 . جزئيا المعافيين لسباحة االسكندرية منطقة عضو -6

 . المفتوحة المياه سباحة في اولي درجة حكم -7

 .الرياضي سموحة نادي ممتار دوري التنس لفرق البدنية اللياقة جهار مدير -8

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

 جامعددددة الرياضددددية التربيددددة كليددددة, العليددددا الدراسددددات مرحلددددة, والجمبددددار التمرينددددات تدددددريب بقسددددم الجددددودة منسددددق -1

 2010-02005االسكندرية

 .2016-2013 من السعودية العربية المملكة الباحة جامعة التربية بكلية والجودة االعتماد لجنة رئيس - -2

 االسكندرية جامعة,  الرياضية التربية بكلية واالعتماد الجودة لمعايير منفذ عضو- -3

 2010.البيئة وتنمية االجتماعية المشاركة معيار - -4

 2010.والمادية المالية الموارد معيار - -5

 2010.التعليمية للفاعلية المستمر التقييم معيار - -6

 2010.والخريجون الطالب معيار - -7

 2009االسكندرية جامعة الرياضية التربية كلية واالعتماد الجودة مشروع مترجم  - -8

 

 اللغات : -12

 -2008----األمريكي الثقافي المركز-----Toefl 550) درجة على حاصل--------- -1

--------------------------------------------------- 2002ليسانس اداب لغة انجليزية جامعة االسدكندرية ---------- -2

------- 

3- ------------------------------------------------------------------- 

4- ------------------------------------------------------------------- 

5- ------------------------------------------------------------------- 

 

2-      

3-      

4-      


