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 السٌرة الذاتٌة 

 أوال: بٌانات عامة

 إسماعٌل محمد محمود ٌونس الناصر عبد جمال االسم:

 بقسم العلوم الحٌوٌة و الصحٌة الرٌاضٌة مدرسالوظٌفة الحالٌة: 

                                                       2791/  23/  32تارٌخ المٌالد: 

 14/  6735226رقم التلٌفون: 

 1233941916رقم الموباٌل: 

 gamalyounes70@yahoo.comالبرٌد االلكترونً: 

 2773تارٌخ التخرج:

 ثانٌا: المؤهالت العلمٌة: 

 التعلٌمٌةالجامعة / المؤسسة  سنة الحصول على الدرجة الدرجة العلمٌة

 االسكندرٌة جامعة 3119 الدكتوراه  -2

 االسكندرٌة جامعة 2777 الماجستٌر -3

 / اللٌسانس سالبكالورٌو -4
 جامعة االسكندرٌة 2773

 ثالثا" : التدرج الوظٌفً األكادٌمً )الداخلً والخارجً( :

 اسم المؤسسة سنة االلتحاق بها الوظٌفة

جامعة  –كلٌة التربٌة الرٌاضٌة للبنٌن  م2775 معٌد
 االسكندرٌة 

جامعة  –كلٌة التربٌة الرٌاضٌة للبنٌن  2777 مساعد مدرس
 االسكندرٌة 

جامعة  –كلٌة التربٌة الرٌاضٌة للبنٌن  3119 دكتور مدرس
 االسكندرٌة 

 
 رابعا": الخبرات فً مجال نظم إدارة الجودة الشاملة : 

 
 األتً فً اإلسكندرٌة بجامعة والقٌادات التدرٌس هٌئة أعضاء قدرات تنمٌة مركز من دورات علً حاصل -

 المهنة وآداب أخالقٌات P4 ًم 3119/  4/  37 – 35 من الفترة ف . 

 الفعال العرض مهارات I1 ًم 3119/  4/  37 -39 من الفترة ف . 

 التدرٌس فً الحدٌثة االتجاهات T2 ًم 3119/  5/  6 – 4 من الفترة ف . 

 التعلٌم تكنولوجٌا  T3 ًم 3119/  5/  21 – 9 من الفترة ف . 
 

 :االهتمامات البحثٌة و المجتمعٌة و تطوٌر التعلٌمخامسا": 

 محلٌاً: 

 التعبٌر و والرٌاضة التروٌح و البدنٌة التربٌة و للصحة الدولى للمجلس الرابع االقلٌمى المؤتمر فى(  مشتركة)  بدراسة المشاركة 
 . االسكندرٌة جامعة -للبنٌن الرٌاضٌة التربٌة بكلٌة 3112 اكتوبر 29-26 من االوسط الشرق لمنطقة الحركى
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 التكنولوجً التقدم ضوء فً الرٌاضٌة المواهب واعداد انتقاء استراتٌجٌات العلمً المؤتمر فعالٌات فً للمشاركة تقدٌر شهادة 
 . 3113/  22/  2 إلى 21/  41 من الفترة فً اإلسكندرٌة جامعة – للبنٌن الرٌاضٌة التربٌة كلٌة بمقر ، المعلوماتٌة والثورة

 إقلٌمٌا )إن وجد(: 

 العلٌا والدراسات البكالورٌوس لمرحلة الدراسٌة المقررات لتطوٌر األوربى األتحاد لمشروع  الختامً المؤتمر فً المشاركة  
TEMPUS .م 3121/  7/  22  - حلوان جامعة . 

 
 

 
 األنشطة المختلفة التً تتعلق بخدمة المجتمع وتنمٌة البٌئة. سادسا" : أهم

 

 للمدن األول الرٌاضً المهرجان فً فً المتمٌزة للمشاركة والطالب التعلٌم لشئون الجامعة رئٌس نائب من تقدٌر شهادة 
 . الشباب وزارة مع بالتعاون 3121 موندٌال شعار تحت 3115 أبرٌل 34 – 31 من المصرٌة بالجامعات الجامعٌة

 م 2772 سنة جداً  جٌد بتقدٌر العسكرٌة التربٌة مادة بإجتٌاز األسكندرٌة جامعة من شهادة 

 2771 سنة القدم كرة فً األول المركز على للحصول الرٌاضً األجتماعً قٌر أبً نادي من تقدٌر شهادة 

 فً  للمدربٌن األساسٌة بالدورات محاضرات إلقاء فى البناءة للجهود باالسكندرٌة الرٌاضٌة المهن نقابة من تقدٌر شهادة 
 م 3117/  3112  موسم الرٌاضً التدلٌك و البدنً والتأهٌل المالعب اصابات

 فً  للمدربٌن األساسٌة بالدورات محاضرات إلقاء فى البناءة للجهود باالسكندرٌة الرٌاضٌة المهن نقابة من تقدٌر شهادة 
 م 3121/  3117 موسم الرٌاضً التدلٌك و البدنً والتأهٌل المالعب اصابات

 التدلٌك و المالعب اصابات مادة تدرٌس فى والمتمٌزة المثمرة للجهود باالسكندرٌة الرٌاضٌة المهن نقابة من تقدٌر شهادة 
 . م 3113/   4/  25 حتى 3/  22  من الفترة خالل النقابة أقامتها التً التثقٌفٌة الدورات اطار فى

 تنظٌم و تدرٌس فى للمشاركة بنٌن الرٌاضٌة التربٌة بكلٌة للجمٌع الرٌاضة و البدنٌة اللٌاقة مركز من تقدٌر شهادة  
 .  م  2777/  3/  39 – 24 من الفترة خالل التدلٌك دورة محاضرات

 تنظٌم و تدرٌس فى للمشاركة  بنٌن الرٌاضٌة التربٌة بكلٌة للجمٌع الرٌاضة و البدنٌة اللٌاقة مركز من تقدٌر شهادة  
 .  م  2777/  5/  6 – 4/  21 من الفترة خالل االصابات دورة محاضرات

 فى بالتدرٌس للقٌام للرٌاضة القومى المجلس مع بالتعاون بنٌن الرٌاضٌة التربٌة بكلٌة البدنٌة اللٌاقة وحدة من تقدٌر شهادة 
 . الدورة نجاح فى ساهم مما 3112 ابرٌل 31 الى ابرٌل 25 من الفترة فى التدلٌك دورة

 من الفترة فى الخاصة االحتٌاجات ذوى لمهرجان الفعالة للمشاركة مصر الخاص االولمبٌاد من تقدٌر شهادة 
23:25/9/3116. 

 االحتٌاجات ذوى مهرجان ادارة و تنظٌم فى المتمٌز للنشاط االسكندرٌة جامعة للبنٌن الرٌاضٌة التربٌة كلٌة من تقدٌر شهادة 
 .3112/  3119 الجامعى للعام الخاصة

 لدمج الثانى المهرجان ادارة و تنظٌم فى المتمٌز للنشاط االسكندرٌة جامعة للبنٌن الرٌاضٌة التربٌة كلٌة من تقدٌر شهادة 
 . 3112/3117 الجامعى للعام باالسكندرٌة الخاصة االحتٌاجات ذوى  من الفكرٌة التربٌة مدارس و ت جمعٌا و طالب

 م 3115 عام الجمعٌات شباب أولمبٌاد نجاح فً الفعالة للمشاركة  األجتماعٌة الشئون مدٌرٌة من تقدٌر شهادة 

 م 3111 22/  26 – 21 من الفترة فً التنشٌطٌة التثقٌفٌة الدورة بحضور القادة إعداد معهد من تقدٌر شهادة . 

 3113 موسم األسكندرٌة منطقة بطوالت نجاح فً المبذولة للجهود الطائرة للكرة المصري اإلتحاد من تقدٌر شهادات  /
 . م 3115/  3114 وموسم ، 3114

 6 – 4           من الفترة فً األلكترونً التعلٌم دورة بإجتٌاز(  األسكندرٌة جامعة)  األلكترونً التعلٌم مركز من  شهادة  /
 . م 3117/  22

 الى ابرٌل 22 من الفترة فى للرٌاضٌٌن التدلٌك دورة فى بالتدرٌس االسكندرٌة جامعة بنات الرٌاضٌة التربٌة كلٌة من إفادة 
 . الدورة نجاح فى ساهم مما 3117 ابرٌل 27

 


