
البیانات الشخصیة
اسم العضو بالعربیة 

اسم العضو باالنجلیزیة 

كود العضو

الدرجة الوظیفیة الحالیة
الحالة الوظیفیة الحالیة 

القسم  

العنوان الحالي 

التخصص العام

التخصص الدقیق

مكان المیالدتاریخ المیالد 

الرقم القومي

الحالة االجتماعیة تاریخ التعیین 

الموقف من التجنید

عبد الحلیم یوسف عبد العلیم یوسف

Abdel Halim  Yusuf Yusuf Abdul Alim

043943196800006

استاذ

قائم بالعمل

المواد الصحیة

مسلم

الدور الخامس 4 ش فتح هللا المتفرع من ش 77

مواد صحیة

مواد صحیة

١٩٦٨/٠٩/٢٩

26809292401371

١٩٩٧/٠٦/٠١

الدیانة

متزوج ویعول

١٩٩٧/٠٦/٠١تاریخ استالم العمل
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بیانات المؤھالت

التقدیر الجامعة الدولة تاریخ الحصول علي 
المؤھل المؤھل م

جامعة حلوان/ كلیة التربیھ 
الریاضیة/ المواد الصحیة مصر ١٩٩٨/٠١/٠١ درجة الماجستیر ١

جامعة مدینة السادات/ كلیة 
التربیة الریاضیة/ المواد 

الصحیة
مصر ٢٠٠٤/٠١/٠١ درجة دكتوراة ٢

جامعة الزقازیق/ كلیة 
التربیة الریاضیة/ علوم 
الصحة الریاضیة

مصر ١٩٩١/٠٦/٣٠ بكالوریوس ٣

التدرج الوظیفي
تاریخ شغل الوظیفة الدرجة الوظیفیة م
١٩٩٧/٠٦/٠١ معید ١
٢٠٠٠/٠٩/٢٤ مدرس مساعد ٢
٢٠٠٤/٠٩/٢٩ مدرس ٣
٢٠١٠/١٢/٢٧ استاذ مساعد ٤
٢٠١٧/٠٣/٢٨ استاذ ٥

بیانات اللقاءات العلمیة 
الفترة الى الفتره من الجھة الدولة اسم اللقاء نوع اللقاء م

٢٠١٢/١٠/٢٥ ٢٠١٢/١٠/٢٣
جامعة مدینة السادات

المنوفیة
مؤتمر تنمیة الریف المصرى الثامن

مؤتمر ١

 قائمة بالبحوث للعضو
تاریخ البحث نوع البحث البحث م

٢٠١٠/٠١/٠١ منفرد تقویم بعض متغیرات الحالھ الفسیولوجیھ لناشئ المصارعھ و 
المالكمھ بمدرسھ الموھوبین ریاضیا ١

٢٠٠٩/٠٩/٠٩ منفرد تاثیر برنامج ریاضي على تحسین بعض المتغیرات الفسیولوجیھ 
لدى السیدات ٢

٢٠٠٨/٠١/٠١ منفرد دراسھ تحلیلیھ لبعض الخصائص البیولوجیھ لالعبي التنس في 
مصرو عالقتھا بمستوى االداء ٣

٢٠٠٧/٠٧/٠٧ منفرد البروفیل الفسیولوجي لالعبي منتخب مصر (كره ماء) ٤

٢٠٠٥/٠٥/٠٥ منفرد تاثیر حمل المنافسھ على مستوى الكولیسترول و الیوریا في الدم 
لدى بعض متسابقي الجري بالكراسي المتحركھ ٥

الوظائف اإلشرافیة و اإلداریة
تاریخ نھایة الوظیقة تاریخ بدء الوظیفة الوظیفة الدرجھ الوظیفیة م

٢٠١٨/٠٢/٠٧ رئیس مجلس قسم المواد الصحیة استاذ ١

وسائل األتصال
بيان وسيلة االتصال وسیلة اإلتصال م

023752103 تلیفون منزل ١
abdelhleem.yousef@phed.usc.edu.eg برید الكتروني ٢

01234567890 محمول ٣

كلیة التربیة الریاضیة : وقد اعطیت ھذه لسیادتھ بناء على طلبھ ولتقدیمھا الى
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