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إسعتخدام مهععاراتى واعدراتى فعى مجعال التربيععة الرياضعية بععكل ععام وعلععم العنفس الرياضعى بعععكل  السععى نحعو
عليميعة فعى خاص والمساهمه فى تطوير البحث العلمى علميًا وأكاديميًا معن خع ل تطعوير نظعم جعودة العمليعة الت

كافة اطاعاتها لدى مؤسستكم العريقعة التعى أستعععر أنهعا سعتتيف لعى فرصعه التععر  لخبعراس جديعدة تسعاهم فعى 
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 : المؤهالت ) الدرجات العلمية (:  ثالثاً 
 

 تاريخ الحصول الدرجة العلمية م
 جهة الحصول عليها لعلميةعنوان الرسالة ا على المؤهل

1 
بكالوريوس التربية 

 الرياضية
 --- 2003دور مايو 

كليعععة التربيعععة الرياضعععية 
بنععععععععععععععععععععععععين جامعععععععععععععععععععععععععه 

 اإلسكندرية

2 
 ماجستير

 التربية الرياضية
12/8/2008 

دراسة التفكير االبتكارى لبع  
موااف اللعب لناعئى كرة السلة 

 سنه 14تحس 

3 
 دكتوراه الفلسفة 

 لرياضيةفى التربية ا
29  /1  /2012 

تأثير برنامج مقترح لتنمية التفكير 
االبتكارى على داة التصويب 

 سنه 14لناعئى كرة السلة تحس 
 

 : التدرج الوظيفى:  رابعاً 
 

 21/10/2008وحتى  5/1/2005من  1
 اسم أصول التربية الرياضية  – معيد

 جامعه اإلسكندرية –كلية التربية الرياضية بنين 

 28/1/2012وحتى  22/10/2008من  2
 مدرس مساعد 

 جامعه اإلسكندرية –كلية التربية الرياضية بنين 

 وحتى اآلن . 29/1/2012من  3
 وحتى اآلن  29/1/2012مدرس دكتور من 

 جامعه اإلسكندرية –كلية التربية الرياضية بنين 
 

    نقابات مهنية :

 عضو نقابة المهن الرياضية -
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 : خبرات التدريسيةال:  خامساً 

 

 مرحلة البكالوريوس : -
 

 الفرقة الدراسية المقرر م
 األولى حصاءاإل 1
 الثانية الحاسب اآللى 2
 الثانية علم النفس الرياضىمدخل  3
 الثالثة علم اإلجتماع الرياضى 4
 الرابعه ) تخصص إدارة رياضية ( سيكولوجية القيادة الرياضية 5
 الرابعه ) تخصص إدارة رياضية ( سيكولوجية الجماعاس 6
 الثالثة التربية العملية 7

 
 : الدراسات العليامرحلة  -
 

 المرحلة الدراسية المقرر م
 الدبلوم مقدمة فى اإلحصاء والحاسب اآللى 1
 الدبلوم مقدمه فى العخصية 2
 الدبلوم مقدمه فى سيكولوجية القيادة 3
 الدبلوم االرعاد والتوجيه النفسى  4
 الدبلوم نظرياس وفلسفة التربية الرياضية 8
 الماجستير مقدمه فى الدافعية  5
 الماجستير دراسة متقدمه فى العخصية 6
 الماجستير دراسة فى االعداد النفسى  7
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 :مجال االشراف على الرسائل العلمية لطالب الدراسات العليا:  سادساً 

 القسم العلمى الدرجة عنوان الرسالة م

1 
العععذكاء االنفععععالى وع اتعععه بعععبع  السعععماس العخصعععية لعععدى 

 مدربى التربية الرياضية
 أصول التربية الرياضية ماجستير

2 
تعععأثير برنعععامج اعععوامى وارععععاد نفسعععى علعععى بعععع  المتغيععععراس 

 النفسية المرتبطة بالتعوهاس القوامية لدى المسنين
 العلوم الحيوية والصحية الرياضية ماجستير

 أصول التربية الرياضية دكتوراه اركة الرياضية وع اتها باالنتماء الوطنىأنماط المع 3
 

 :األعمال األكاديمية بالقسم العلمى والكلية :  سابعاً 

 األعمال م
 المرعد األكاديمى لط ب مرحلة الدبلوم 1
 2015/  7/  30 وحتى 2014/  8/  1 من الفترة فى بالكلية الثقافية الع ااس لجنة عضو 2
 المرعد األكاديمى لط ب مرحلة الماجستير 3
 اإلعراف على سير الدراسة بالكلية 4
 عضو لجان االمتحاناس العفوية والنظرية والتخلفاس بقسم أصول التربية الرياضية بكلية التربية الرياضية بنين  5
 ه (دكتورا –ماجستير  –عضو لجان اإلمتحاناس بمرحلة الدراساس العليا ) دبلوم  6
 كلية التربية الرياضية بنين -عضو لجان واضعى األسئلة والمصحيين لمقرراس اسم أصول التربية الرياضية  7
 عضو بلجان أعمال المراابة لإلمتحاناس للفراة الثالثة بالكلية 8
 عضو لجنه الكنترول باختباراس القدراس لقبول الط ب بكلية التربية الرياضية بنين 9
 س اسم أصول التربية الرياضيةعضو مجل 10
 2013أمين سر مجلس اسم أصول التربية الرياضية عام  11
 عضو معارك فى تنظيم فاعلياس مؤتمراس القسم العلمى والمؤتمراس العلمية بالكلية لألعوام السابقة 12
 دكتوراه   ماجستير ،   رسائل علمية   معرف علمى على عدد  13
 د وتوصيف المقرراس الدراسية بالبرامج المانحه الث ثة بالكلية عضو ومعارك فى إعدا 14
 عضو معارك فى تنظيم األنعطة الط بية لط ب الكلية 15
  2012وحتى  2005معرف على اسمى اإلسكان الط بى والتغذية بالكلية من عام  16
 28/6/2007/  2007/  6/ 21 من الفترة فى الدراسى باجوش معسكر على اإلعراف 17
 مدينة الغرداة إلى ط بية رحلة على معرف 18
 18/3/2010 بارك دريم ومدينة المصرى المتحف إلى ط بية رحلة على عام معرف 19

 

 
 



                 السيرة الذاتية

 م.د/ هانى محمود عبد الونيس أبو بكرأ.  

دارة الجودة :  ثامناً   :الخبرات فى مجال نظم وا 
 

 األعمال م
 2014وحتى   2005بالكلية فى الفترة من ضمان الجودة بوحدة  الفريق التنفيذىعضو  1
  (CIQAPعضو الفريق التنفيذى لمعروع التطوير المستمر والتاهيل ل عتماد ) 2

3 
عضو الفريق التنفيذى ألنعطة معيار التخطيط االسعتراتيجى ) محعور القعدرة المؤسسعية ( بالكليعة لمععروع التطعوير 

 ( CIQAPالمستمر والتاهيل ل عتماد )

4 
صدااية واالخ اياس )محور القدرة المؤسسعية ( بالكليعة لمععروع التطعوير عضو الفريق التنفيذى ألنعطة معيار الم

 ( CIQAPالمستمر والتاهيل ل عتماد )

5 
عضععععو الفريععععق التنفيععععذى ألنعععععطة معيععععار الجهععععاز االدارى )محععععور القععععدرة المؤسسععععية ( بالكليععععة لمعععععروع التطععععوير 

 ( CIQAPالمستمر والتاهيل ل عتماد )
 نى عن مستوى الخدماس المقدمة من الكلية يذ دراسة إلستط ع آراء المجتمع المدعضو لجنة إعداد وتنف 6
 مقرراس الدراسية بمعاركة ط بية عضو لجنة تحليل نتائج البحوث العلمية ومدى ارتباطها بال 7
 ية عضو لجنة وضع آلية لإلستفادة من نتائج البحوث العلمية فى تصميم وتطوير المقرراس الدارس 8
 و الفريق التنفيذى العداد التقرير السنوى الذاتى للكليةعض 9
 عضو الفريق التنفيذى المسئول عن تنظيم الزياراس الميدانية للكلية للحصول على اإلعتماد األكاديمى 10

دارة الجعودة فعى مععروعى ) 11 عداد الندواس وورش العمل فى مجال نظم وا  ،   QAAP2تنظيم وحضور فى تنظيم وا 

CIQAP ) 
 

 :دارة الجودة ا  الدراسات التى تم المشاركه فيها فى مجال نظم و 
 

 األعمال م
 دراسة لوضع معايير تقييم إدارة الكلية والقياداس األكاديمية والستفادة من نتائج التقييم 1
 جامعه االسكندرية –دراسة لوضع معايير اختيار القياداس األكاديمية بكلية التربية الرياضية بنين  2
 دراسة لوضع آلية لمنااعة اضايا التعليم وتطوير المقرراس 3
 دراسة عن مدى توافق المعايير األكاديمية المتبناه مع إستراتيجية الكلية ورسالتها 4
 دراسة إلستط ع آراء الط ب حول أنماط التعليم والتعلم المناسبة للبرامج 5
 اف على الرسائل العلمية وتدريس المقرراسدراسة م ئمة تخصص عضو هيئة تدريس فى اإلعر  6
 دراسة إستط ع آراء ط ب الدراساس العليا حول فاعلية العملية التعليمية 7
 دراسة احتياجاس المجتمع المحيط من المعروعاس البحثية 8
 عضو لجنة وضع دليل وحدة ضمان الجودة 9
 اب المهنةوآد عضو لجنة وضع دليل ميثاق المصدااية واألخ اياس 10
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 : المشاركه فى المؤتمرات العلمية المحلية والدولية:  تاسعاً 
 

 األعمال م

1 
المععؤتمر العلمععى االاليمععى الرابععع للمجلععس الععدولى للصععحة والتربيععة البدنيععة والتععرويف والرياضععة والتعبيععر الحركععى 

 2008لمنطقة العرق األوسط 

2 
كليعععة التربيعععة  –العععدولى التاسعععع لعلعععوم التربيعععة البدنيعععة والرياضعععة المععععاركة فعععى إععععداد وتنظعععيم المعععؤتمر العلمعععى 

 2010الرياضية للبنين جامعة االسكندرية عام 

3 
المعععاركة فععى فعاليععاس المععؤتمر العلمععى الععدولى األول بعنعععوان ي التربيععة البدنيععة والرياضععة وضععغوط الحيععاة معععن 

جامعععععة  حلععععوان يععععوم   –ية للبنععععاس بالقععععاهرة كليععععة التربيععععة الرياضعععع  –تربععععوى ي  –اجتمععععاعى  –منظععععور نفسععععى 
4/10/2012. 

المعاركة فى إعداد وتنظعيم المعؤتمر العلمعى العدولى بكليتعى التربيعة الرياضعية للبنعين والبنعاس جامععة االسعكندرية  4
 .2012/ 11/ 8الثقافة والفنون ي يوم  –السياحة  –الصحة  –بعنوان ي الرياضة واالبداع التكاملى 

5 
 /28 -27ة فى فعاليعاس وأنععطة معؤتمر جامععة  االسعكندرية بعنعوان ي الصعحة ابنعه كعل العلعوم ي  معن المعارك

 ) مقال منعور ( 12/2012

6 
جامععه اإلسعكندرية فعى  –كليعة التربيعة الرياضعية بنعين  –المؤتمر العلمى الدولى لعلوم التربيعة البدنيعة والرياضعة 

 .2013أكتوبر  7 – 5الفترة الزمنية من 
 ي CISA"  2009المؤتمر األفريقى الدولى لعلوم الرياضة  7
 وحتى اآلن 2005المعاركة فى المؤتمر العلمى السنوى لقسم أصول التربية الرياضية من  8
 وحتى اآلن 2005المعاركة فى المؤتمر العلمى السنوى للكلية من  9
 

 :الدورات التدريبية فى المجال التربوى :  عاشراً 
 

 جهة الحصول عليها التدريبية الدورة م
 مهاراس التدريس الفعال 1

مركززززم ة قدززززأ ضززززيئة     زززز    د ززززأ 

 ج معأ  ةالسك يئيأ -ةلتيئيس 

 اساليب البحث العلمى 2
 مهاراس االتصال الفعال 3
 مهاراس التفكير الفعال 4
 اخ اياس وآداب المهنة 5
 نظم الساعاس المعتمدة 6
 جىالتخطيط االستراتي 7
 النعر الدولى للبحوث العلمية 8
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 الجوانب القانونية والمالية فى االعمال الجامعية 9
 معايير الجودة فى العملية التعليمية 10
 

دارة الجودةالدورات التدريبية فى : حادى عشر  : مجال نظم وا 
 

 جهة الحصول عليها الدورة التدريبية م
كليعععة  –وحعععدة ادارة مععععروعاس التطعععوير  إعداد واراءة اإلستبياناس آلياً  1

 ضمان الجودة والمراجعة الداخلية 2 الهندسة جامعة  االسكندرية
 

 الدورات التدريبية فى المجال التقنى والحاسب اآللى : :  عشر ثانى
 

 جهه ةلحصول  لده  ةليوئة م

1 
 ( ICDLشه دة ةلرخصأ ةليولدأ لقد دة وصد نأ ةلح سب ةآللى )

 International Computer Driving License (ICDL 

– Certificate) 

كلدزززززأ ةلتر دزززززأ  -م ظقزززززأ ةلدون زززززكو 

 ةلري ضدأ للب دن ج معأ  ةالسك يئيأ

2 

ICTP ةسزززتميةم    –لزززى ) مبززز دي ةس سزززدأ فزززى ةلح سزززب ةآل

جزيةول ةلبد نز    –مع لج ةل صوص  –ةلكقبدوةر وةدةئة ةلقلف   

ضوة ززي  –روض ةلتقييقدززأ ةلعزز –مقيمززأ فززى ةلصززد نأ وةلحق يززأ  –

 ةلقعلوم   وةالةص ال  ( –ةلبد ن   

ةلقجلززززززس  –وزةئة ةلتعلززززززدل ةلعزززززز لى 

وزةئة ةالةصز ال   –ةال لى للج مع  

كلدزأ ةلتر دززأ  -وةك ولوجدز  ةلقعلومزز   

 ةلري ضدأ للب دن ج معأ  ةالسك يئيأ

 دوئة فى ةلوي يوز & ةالنترنت ةك بلوئئ 3

 Windows & Internet Explorer 

كلدززأ ةلتر دززأ ةلري ضززدأ للب ززدن ج معززأ  

ةالسززززك يئيأ ر م ززززرور ةالسززززك يئيأ 

 ر2001ميي أ ةلكتروندأ 

  SPSSومع لجزأ ةلبد نز   دوئة فى  رن مج ةلتحلدل ةالحص ئى  4

V.20 

ج معزه  –كلدأ ةلتر دزأ ةلري ضزدأ   زدن 

 ةالسك يئيأ

ةل ززر   Dart fishدوئة ةسززتميةم   ةك ولوجدزز  دةئ  فززد   5

 سط فى ةلتحلدل ةلحركى ةالو

ج معزه  –كلدأ ةلتر دزأ ةلري ضزدأ   زدن 

 ةالسك يئيأ
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 : والمؤلفات األبحاث العلمية المنشورة :  عشر ثالث

 جهأ ةل  ر   وةن ةلبحث 
 طبدعه ةلبحث

 ةل  أ

 س ه 14دئةسأ ةلتفكدر ةال تك ئي لال بى كرة ةل لأ ةحت  1
 –كلدأ ةلتر دأ ةلري ضدأ 

 أج معه ةالسك يئي

 م ج تدر 2008

ة ثدر  رن مج لت قدأ ةلتفكدزر ةال تكز ئي  لزى دضزأ ةلتصزويب ل  شز ى  2

 س ه 14كرة ةل لأ ةحت 

 دكتوئةه 2012

ةسززه م   ةلبرمجززأ ةلل ويززأ ةلعصززبدأ فززى ةلصززحأ ةل ف ززدأ وةال ززيةر  3

  ةلحركى فى ةلتر دأ ةلبيندأ وةلري ضأ

 كلدأ ةلطب 

 ج معه ةإلسك يئيأ

مق ل  لقى 

 م ترك 

2012 

 ودةفعدزززأ ةال تكززز ئي  ززز لتفكدر و الضتزززه للقزززيئ  ةلقدززز دي ةل زززلوك 4

 س أ 14 ةحت ةل لأ كرة ل  ش ى ةإلنج ز

 محلى 

كلدأ ةلتر دأ ةلري ضدأ 

للب      لجميره ج معه 

 حلوةن

 2012 فردي

 ةإلنفع لدزأ وةإلسزتج  أ ةلت  ف زى   ل زلوك و الضتهز  ةلقمدأ ةل دطرة 5

 ةلري ضدأ ةالن طأ  عض فى

 محلى

كلدأ ةلتر دأ ةلري ضدأ 

 ةإلسك يئيأج معه  للب دن

 2014 فردي

 ةلق ززتوي   لال بززى ةلعززيوةنى   إلنجزز ز و الضتززه ةلت  ف ززى ةلتوجززه 6

 ةلقص ئ ه ئي ضأ فى ةلعلد 

 محلى

كلدأ ةلتر دأ ةلري ضدأ 

 ةإلسك يئيأج معه  للب دن

 2015 فردي

7 
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