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 السيرة الذاتية 

 أوال: بيانات عامة

 ةالنواصر محمد حسن االسم:

 بقسم العلوم الحيوية و الصحية الرياضية متفرغ أستاذالوظيفة الحالية: 

 4/7/8441تاريخ الميالد: 

 .44 شقة – هيف أبو مصطفى شارع 44 – باشا سابا – اإلسكندريةالعنوان: 

 4144444/30رقم التليفون: 

 380 – 0849944رقم الموبايل: 

 hnwsra@hotmail.comالبريد االلكتروني: 

 8478 تاريخ التخرج:

 ثانيا: المؤهالت العلمية: 

 الجامعة / المؤسسة التعليمية سنة الحصول على الدرجة الدرجة العلمية

 االتحاد السوفيتي –موسكو  جامعة 8410 الدكتوراه  -8

 حلوان جامعة 8477 الماجستير -0

 / الليسانس سالبكالوريو -0
 حلوانجامعة  8478

 ثالثا" : التدرج الوظيفي األكاديمي )الداخلي والخارجي( :

 اسم المؤسسة سنة االلتحاق بها الوظيفة

  جامعة حلوان  8470 معيد

   حلوان جامعة 8477 مساعد مدرس

جامعة  –كلية التربية الرياضية للبنين  8410 دكتور مدرس
 االسكندرية 

جامعة  –كلية التربية الرياضية للبنين  8411 استاذ مساعد
 االسكندرية

جامعة  –كلية التربية الرياضية للبنين  8440 استاذ
 االسكندرية

وكيل الكلية للدراسات العليا 

 سابقا  والبحوث

4/4/0333  
 
 

1/4/0339. 

 
 رابعا": الخبرات في مجال نظم إدارة الجودة الشاملة : 

 (م0383 – 0334) للكلية الداخلية الالئحة تطوير لجنة رئيس. 

 0337) األوروبي االتحاد مع بالتعاون الرياضية التربية بكليات الصحية العلوم برامج تطوير مشروع لجنة عضو – 
 .(م0383

 (م0383 0339) الكلية تصدرها التي( وتطبيقات نظريات) العلمية المجلة إدارة مجلس عضو. 

 (م0383 – 0339) العلمية األجهزة لجنة عضو. 
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 العليا الدراسات لجنتي ورئيس اإلسكندرية، جامعة – والبحوث العليا للدراسات للبنين الرياضية التربية كلية وكيل 
 لجنة وعضو الكلية، تصدرها والتي( وتطبيقات نظريات) العلمية المجلة تحرير ورئيس الثقافية، والعالقات والبحوث،
 وحتى 4/4/0333 من الفترة خالل وذلك اإلسكندرية، جامعة مستوى على الثقافية والعالقات والبحوث العليا الدراسات

1/4/0339. 

 الرياضية التربية بقطاع مساعد وأستاذ أستاذ لدرجتي التدريس هيئة أعضاء لترقية العلمي اإلنتاج محكمي لجان عضو 

 .(م0383 – 0330) للجامعات األعلى المجلس من وبقرار

 الجامعات بجميع الرياضية التربية بكليات الدكتوراه بمرحلة لاللتحاق للمتقدمين التأهيلية لالمتحانات العلمية اللجان عضو 
 .(م0383 – 0333) المصرية

 ( 084) رقم المجلس رئيس من بقرار للرياضة القومي بالمجلس للمعاقين الرياضية القومية المراكز مشروع لجنة رئيس

 .م84/4/0339 بتاريخ

 

 :االهتمامات البحثية و المجتمعية و تطوير التعليمخامسا": 

 Arab) العربية الدول جامعة – الرياضيين القادة إعداد ومراكز لمعاهد العربي باالتحاد والمقررات المناهج لجنة عضو -

Confederation of Sport Leaders Center Institutes) بتاريخ الرابعة التنفيذية اللجنة من بقرار 

00/4/0330. 

 مجلس عن تصدر التي .(The Educational Journal) التربوية للمجلة العلمية األبحاث وتحكيم تقييم لجان عضو -

 .(0334 أكتوبر) الكويت جامعة – العلمي النشر

 (King Saud University) سعود الملك بجامعة التدريس هيئة أعضاء لترقية العلمي اإلنتاج وتحكيم تقييم لجان عضو -

 .(0334 مايو)

 بدولة( Environment Public Authority) للبيئـة العامـة الهيئة إلى المقدمـة العلمية األبحـاث تحكيم لجــان عضــو -

 .م80/8/0333 بتاريخ 841/ ب.ع.هـ رقم بكتاب بقرار الكويت

 American College of Sports Medicine (June 1988) :عضوية -

 .International Society For Comparative PhysicalEducation Sport (1997) :عضوية -

 القوى أللعاب الدولي باالتحاد" الرياضة إصابات" محاضر -

International Amateur Athletic Federation. 

 
 

 


