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 البَانات العامى 

 

  صالح أسامو عوض عبد الغنى إبراىيم :االسم . 

 بقسم العموم التربوية  مدرس مساعد : الوظيفه الحاليه
 .بنيا جامعة  –والنفسية واالجتماعيو 

 : م4653/  41/  41 تاريخ الميالد . 
 : القميوبيو . –طوخ  –العمار الكبرى  العنوان 

 1484144515 : رقم التميفون  
 14444544244 : رقم الموبايل   

 البريد االلكترونى : osama.ibrahim@fped.bu.edu.eg 

 َى املؤهالت العلن

 الجامعو سنو الحصول عمى الدرجو الدرجو العمميو
 جامعة بنيا م 4114 بكالوريوس التربية الرياضية

 

 

  التدرج الٌظَفى األكادميى 
 

 

 الجامعو تاريخ التعيين الوظيفو
 جامعو بنيا م 4115 معيد بكمية التربية الرياضيو 

 جامعو بنيا م 4148 مدرس مساعد
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 ل علَوا : الشوادات احلاص

 شيادة تقدير من كمية التربية الرياضية ببنيا لمتفوق الدراسى . .4

-4113)لقميمى الاانى لحماية البيةة صي  شيادة من جامعة بنيا لممشاركة فى معسكر اإل .4
4114) . 

 ( .4112-4111)معسكر التاقيفى بمدينة الطور صي  شيادة من وزارة الشباب لممشاركة فى ال .8
 ( . 4114 – 4113سكندرية لممشاركة فى معسكر إعداد القادة صي  )شيادة من جامعة اإل .1
 شيادة من جامعة بنيا لممشاركة فى معسكر إعداد القادة ببورسعيد . .2
 حاصل عمي شيادة إدارة األزمات والحراةق كمية التربية الرياضية ببنيا. .3

 الدًرات اخلاصى مبجال التننَى البشرٍى :

1. Leadership Skills . 

2. Laws Of Uncoscious . 

3. Strategic Planning Skills . 

4. Interview & CV Writing Skills . 

5. Neuro-Lingustic Programming . 

6. Communication Skills . 

7. Time Management Skills . 
 

 الدًرات اخلاصى مبجال تننَة قدرات أعضاء هَئة التدرٍس ًالقَادات :

 إستخدام التكنولوجيا فى التدريس . .4

 متحانات وتقويم الطباب .نظم اإل .4

 الجوانب الماليو والقانونيو بالجامعات . .8

 التقييم الذاتى والمراجعو الخارجيو . .1

 التحميل اإلحصاةى . .2

 ميارات العرض الفعال . .3

 إدارة الموالقع اإللكترونيو . .4



 الدًرات اخلاصى مبجال الكنبٌَتر :

1. Microsoft Word   .  

2. Microsoft PowerPint. 
3. Microsoft Excel . 

من اهلَئى القٌمَى لضنان جٌدي  الدًرات التدرٍبَى فى دلال نظه إدارة اجلٌدة 

 :التعلَه ًاإلعتناد 

 . مؤسسات التعميم لقبل الجامعي -دورة التقويم الذاتي و خطط التحسين  .1
 . مؤسسات التعميم لقبل الجامعي -دورة نواتج التعمم و خراةط المنيج  .2
 . عميم لقبل الجامعىالمراجعون الخارجيون لمؤسسات الت .3
 . الختبار المجمع لممراجعين الخارجيين لمؤسسات التعميم لقبل الجامعيا .4
 . نظم معمومات المراجعون الخارجيون لمتعميم لقبل الجامعى .5
 دورة متقدمو . –المراجعو الخارجيو لمؤسسات التعميم لقبل الجامعى  .6

 دورة متقدمو . –عميم لقبل الجامعى الميارات والممارسات الجيده لممراجعو الخارجيو بؤسسات الت .7

 مراجع خارجى معتمد من لقبل الييةو القوميو لضمان جودة التعميم واإلعتماد لمتعميم لقبل  .8

 . الجامعى .9
 :مشرًعات تطٌٍر التعلَه  فى دلال نظه إدارة اجلٌدة /األنشطة املختلفى  

 المقرر " . –توصي  البرنامج  –حضور ورشو عمل بعنوان " التعري  بفكر الجوده  .4

 حضور ورشو عمل بعنوان " إنشاء نظام داخمى لمجوده " . .4

 حضور ورشو عمل بعنوان " تحديث رؤية ورسالو الكميو " . .8

 حضور ورشو عمل بعنوان " استراتيجيات التعميم والتعمم " . .1

 حضور ورشو عمل بعنوان " استراتيجية البحث العممى " . .2

 . 4142ت تكنولوجيا المعموما حضور ورش عمل بعنوان " التعري  بخدما .3



موون مركووز ضوومان الجووودة واالعتموواد بجامعووو بنيووا "  التقووويم الووذاتىحضووور ورشووو عموول بعنوووان "  .4
 .م 4142

مون مركوز ضومان الجوودة واالعتمواد بجامعوو "  التخطيط اإلسوتراتيجىحضور ورشو عمل بعنوان "  .5
 .م 4142بنيا 

 م .4143حضور ورشو عمل بعنوان " بنك المعرفو المصرى"  .6

  ببنيا . –عضو لجنة التقويم والمتابعو بمشروع الجودة بكمية التربية الرياضيو لمبنين  .41
 إلى اآلن . – 4142عضو مجمس إدارة وحدة ضمان الجودة بكمية التربية الرياضيو بنيا  .44

  إلى اآلن – 4142عضو المجمس التنفيذى لوحدة ضمان الجودة بكمية التربية الرياضيو بنيا  .44
 م .4142( لدعم وتطوير الفاعميو التعميميو SDDEلفريق التنفيذى لمشروع )عضو ا .48

 م .4141-4148ناةب المدير التنفيذى لوحدة ضمان الجودة بكمية التربية الرياضيو بنيا  .41

القددر  عون محوور "4148ناةب المدير التنفيذى لوحدة ضمان الجودة بكمية التربية الرياضيو بنيا  .42
 م .4142" المؤسسيه

 إلى اآلن . – 4142فريق الخطة اإلستراتيجيو بكمية التربية الرياضيو من  عضو .43

 حتى اآلن . – 4143مجنة صياغو الباةحو الداخميو بكمية التربيو الرياضيو بعضو   .44

 م .4144مجنة ورش العمل بكمية التربية الرياضيو بعضو  .45

 األنشطة املختلفى فى خدمة اجملتنع ًالبَئى  :

تحوواد المصوورى لمجامعووات لممشوواركو فووى تنظوويم  فووى الوودورة الرياضوويو العربيووو شوويادة تقوودير موون اال .4

 م .4141الاانيو لمجامعات 

السونوى لقسوم التودريب الرياضوو شيادة تقدير لممشاركو فوى تنظويم فعاليوات الموؤتمر العمموى السونوى  .4
 وعمووووووم الحركوووووو بعنووووووان " المسوووووتجدات العالميوووووو فوووووى منظوموووووة التووووودريب الرياضوووووى وعبالقتيوووووا

 . جامعو بنيا –بالممارسو التطبيقيو لعموم التربيو البدنيو األساسيو " كمية التربية الرياضيو 
لممشووواركو فووى فعاليووات مووؤتمر اإلبوووداع جامعووو طنطووا  -شوويادة تقوودير موون كميووة التربيوووو الرياضوويو  .8

 م .4144الرياضى الدولى 



ممشاركو فى الندوة العمميو بعنوان " جامعو حمون ل –شيادة تقدير من كمية التربيو الرياضيو باليرم  .1
 م .4142كي  تكتب بحاًا عمميًا " 

( ألو  جنيوو مون صوندوق البحووث 421.111أحد الباحاين المرشحين لمحصول عمى تمويل لقدره ) .2
معدالت دراسة " لممشروع المقدم منو بعنوان  –العمميو لدعم المشروعات البحايو بجامعة بنيا 

األطفدددال وتالقتبدددا بدددنمط الحيددداض اليدددومى وبعددد  المت يدددرات زيددداد  الدددوزن والسدددمنه لدددد  
 . " الديموغرافيه

 املؤمترات العلنَى :

  جامعوة  " المسدتددات المدتمعيدة وتالقتبدا بالممارسدة الريا دية"  بعنوانالمؤتمر العممى الدولى
 م .5/44/4144الخميس الموافق  -كفر الشيخ  

 " جامعوة  " العربيدة لمستقبل الريا دة الفارماكولوديةالتودبات  المؤتمر العممى الدولى بعنووان
 م .6/44/4144الجمعو الموافق  –طنطا 

  تطبيددع تمددوم الريا دده المووؤتمر العممووى السوونوى لقسووم التوودريب الرياضووو وعموووم الحركووو بعنوووان "
 –" كميوة التربيوة الرياضوويو باسدتددام التكنولوديددا الحديفده فددى  دوا متطمبددات سدوع العمددل 

 جامعو بنيا

 

 


