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 السٌرة الذاتٌة 

 

 أوال: بٌانات عامة

 متولى السيد احمد زكريااالسم : 

 العلوم الحٌوٌة و الصحٌة الرٌاضٌة أستاذ مساعد بقسمالوظيفة الحالية : 

               01/10/0791تاريخ الميالد : 

    10/  2773902      ،    10/  1029210رقم التليفون :  

 10770119109رقم الموبايل : 

 Dr.Zakaria_ahm@yahoo.comالبريد االلكترونى : 

 5991 تارٌخ التخرج:

 ثانٌا المؤهالت العلمٌة : 

 الدرجة العلمٌة الدرجةسنة الحصول على  الجامعة / الكلٌة

 الدكتوراه -5 5001 االسكندرٌة  جامعة الرٌاضٌة التربٌة كلٌة

 الماجستٌر -5 5000 االسكندرٌة جامعة الرٌاضٌة التربٌة كلٌة

 البكالورٌوس /اللٌسانس -3 5991 االسكندرٌةكلٌة التربٌة الرٌاضٌة جامعة 

 والخارجى ( :ثالثا : التدرج الوظٌفى األكادٌمى ) الداخلى 

 اسم المؤسسة سنة االلتحاق بها الوظٌفة

 االسكندرٌة جامعة – للبنٌن الرٌاضٌة التربٌة كلٌة 5991 معٌد

 االسكندرٌة جامعة – للبنٌن الرٌاضٌة التربٌة كلٌة 5000 مدرس مساعد 

   اإلسكندرٌة جامعة -  للبنٌن الرٌاضٌة التربٌة كلٌة 5001 مدرس 

 ------ ------ أستاذ مساعد

 
 رابعا": الخبرات فً مجال نظم إدارة الجودة الشاملة : 

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

 الفعال االتصال مهارات I2 ً5002/  3/  53 إلى 3/  55 من الفترة ف . 

 الفعال االتصال مهارات I2 ً5002/  3/  53 إلى 3/  55 من الفترة ف . 

 التفكٌر مهارات P1 ً5002/  3/  50 إلى 3/  51 من الفترة ف . 

 التفكٌر مهارات P1 ً5002/  3/  50 إلى 3/  51 من الفترة ف . 

 التدرٌس فً الحدٌثة االتجاهات T2 ً5002/  55/  55 إلى 55/  9 من الفترة ف . 

 لألجتماعات الفعالة اإلدارة L6 ً5002/  3/  52إلى 3/ 51 من الفترة ف . 

 لألزمات الفعالة اإلدارة L7 ً5002/  3/  51 إلى 3/  52 من الفترة ف   . 

 التعلٌم تكنولوجٌا  T3 ً5002/  50/  55 إلى 50/  50 من الفترة ف . 
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 الحٌوٌة و الصحٌة الرٌاضٌةاالهتمام بمجال العلوم  :االهتمامات البحثٌة و المجتمعٌة و تطوٌر التعلٌمخامسا": 

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

 

 مجال فً المتمٌزة للمشاركة(  العال عبد محمد عكاشة/  د.  أ)  والطالب التعلٌم لشئون الجامعة رئٌس نائب من تقدٌر شهادة 
 شعار تحت 5002 أبرٌل 53 – 50 من المصرٌة بالجامعات الجامعٌة للمدن األول الرٌاضً المهرجان فً الطائرة الكرة تحكٌم

  الشباب وزارة مع بالتعاون 5050 موندٌال

 باالسكندرٌة القوى العاب شأن رفعة سبٌل فى للجهود للهواة القوى اللعاب المصرى االتحاد من تقدٌر شهادة 

 5009 للسباحة مصر كأس بطولة تحكٌم فى المتمٌز لالداء للسباحة المصرى االتحاد من تقدٌر شهادة 

 المنطقة بطوالت انجاح فى للجهود للسباحة االسكندرٌة منطقة من التقدٌر شهادات من العدٌد على حاصل . 

 59/50/5002 حتى و 51 من الفترة فى بالزعانف للسباحة العالم كأس بطولة تحكٌم فى الفعالة للمشاركة تقدٌر شهادة . 

 5003/  55/  51 فً السباحة وتحكٌم تدرٌب مجال فً المتمٌز األداء فً العسكري األولمبً مبارك مركز من تقدٌر شهادة . 

 5002الثانى الدولى االسكندرٌة مارثون تحكٌم و تنظٌم فى للمشاركة القوى اللعاب االتحادالمصرى من تقدٌر شهادة  . 

 الدورة اطار فى التدلٌك و المالعب اصابات مادة تدرٌس فى المثمرة للجهود باالسكندرٌة الرٌاضٌة المهن نقابة من تقدٌر شهادة 
 . 52/3/5005 حتى و 55/5 من المقامة التثقٌفٌة

 التدلٌك دورة محاضرات و تنظٌم فى للمشاركة الرٌاضٌة التربٌة بكلٌة للجمٌع الرٌاضة و البدنٌة اللٌاقة مركز من تقدٌر شهادة 
 . 5999لسنة

 االصابات دورة محاضرات و تنظٌم فى للمشاركة الرٌاضٌة التربٌة بكلٌة للجمٌع الرٌاضة و البدنٌة اللٌاقة مركز من تقدٌر شهادة 
 .5999لسنة

 دورة فى بالتدرٌس للقٌام للرٌاضة القومى المجلس مع بالتعاون الرٌاضٌة التربٌة بكلٌة البدنٌة اللٌاقة وحدة من تقدٌر شهادة 
 . الدورة انجاح فى ساهم مما 5001 ابرٌل 50 الى ابرٌل 52 من الفترة فى التدلٌك

 55:52/2/5001 من الفترة فى الخاصة االحتٌاجات ذوى لمهرجان الفعالة للمشاركة مصر الخاص االولمبٌاد من تقدٌر شهادة. 

 والتى االولمبٌادالخاص اللعاب االسكندرٌة فرع بطولة انجاح فى الفعالة للمشاركة المصرى الخاص االولمبٌاد من تقدٌر شهادة 
 . االسكندرٌة جامعة -بنٌن الرٌاضٌة التربٌة كلٌة مالعب على 52/5/5002 ٌوم اقٌمت

 االحتٌاجات ذوى مهرجان ادارة و تنظٌم فى المتمٌز للنشاط االسكندرٌة جامعة للبنٌن الرٌاضٌة التربٌة كلٌة من تقدٌر شهادة 
 .5002/5001 الجامعى للعام الخاصة

 و طالب لدمج الثانى المهرجان ادارة و تنظٌم فى المتمٌز للنشاط االسكندرٌة جامعة للبنٌن الرٌاضٌة التربٌة كلٌة من تقدٌر شهادة 
 . 5001/5009 الجامعى للعام باالسكندرٌة الخاصة االحتٌاجات ذوى  من الفكرٌة التربٌة مدارس و ت جمعٌا

 الرٌاضٌة االسكندرٌة بطولة تحكٌم و تنظٌم فى المجهودات على االعاقة متحدى ابداعات لتنمٌة المصرٌة الجمعٌة من تقدٌر شهادة 
 . 5002 لعام االعاقة لمتحدى االولى

 الرٌاضٌة االسكندرٌة بطولة تحكٌم و تنظٌم فى المجهودات على االعاقة متحدى ابداعات لتنمٌة المصرٌة الجمعٌة من تقدٌر شهادة 
 . 5001 لعام االعاقة لمتحدى االولى

 محاضرة اللقاء وذلك النشاط ٌوم فى الفعالة للمشاركة االسكندرٌة بجامعة الشباب برعاٌة العملٌة التربٌة طالب من تقدٌر شهادة 
 . 52/2/5001 ٌوم االسكندرٌة جامعة لطالب الشباب رعاٌة بمقر الخاصة االحتاجات لذوى البدنى التأهٌل

 

 


