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  يالتدرج الوظيف

 مدينة السادات  جامعة  معيد بكلية التربية الرياضية

 الخبرات الوظيفية 

م6102/6102درب مجباز بنادي الصيد املصري باكتوبر لعام م . 

 م.6102/6102أخصائي عالج طبيعي بنادي الداخلية الرياضي ملوسم 

 6105و عام  م6104/6105لعام باملقطم  ديناميك بأكادميية مجبازمدرب  /

 .م6102

 المؤهل العلمى



  مدرب مجباز باالكادميية الرياضية(s. u. a)  املوجودة باملدرسة املصرية

 .م 6102/ 6105للغات بالتجمع الثالث عام 

 م6105/6102مدرب مجباز بنادي الظاهر الرياضي بالعباسية عام 

 م6105/6102لفرق اجلمباز الفين بنادي طالئع اجليش ملوسم مدرب 

 أخصائي اصابات رياضية وتأهيل حركي مبركز صحي باملنوفية. 

 م6105/6102مدرب تربية حركية يف العديد من احلضانات يف القاهرة عام 

 م6105/6102مدرب دفاع عن النفس يف العديد من احلضانات باملقطم لعام 

 لعام )مدينة نصر (  فرع الوفاء واألمل  تارجتمدرب مجباز بأكادميية

 م.6104/6105

 لعام  فرع الوفاء واألمل مدرب مجباز بأكادميية عامل الرياضة

 .م6102/6104

 املوجودة مبدرسة نارمر بالتجمع مدرب مجباز بأكادميية عامل الرياضة

 .م6102/6104لعام اخلامس 
 

 

 

 

 

 



 

 

  حاصل علي الدورة التدربية يف اإلسعافات األولية بتقدير جيد جدا من

وم الرتبية مجعية اهلالل األمحر بالتعاون مع األكادميية العربية  لعل

 6102 01/2الي  5/2البدنية والرياضة يف الفرتة من 

  حاصل علي الدورة املتقدمة يف اإلصابات الرياضية من اجلمعية املصرية

الي  5/2للطب البديل ومحاية حق املريض بتقدير امتياز يف الفرتة من 

 م6102 01/2

   من اجلمعية حاصل علي الدورة املتقدمة يف التمرينات العالجية والتأهيل

املصرية للطب البديل ومحاية حق املريض بتقدير جيد جدا  يف الفرتة من 

 م6102 01/2الي  5/2

  حاصل علي الدورة املتقدمة يف التدليك الرياضي  من اجلمعية املصرية للطب

 01/2الي  5/2البديل ومحاية حق املريض بتقدير امتياز يف الفرتة من 

 م6102

 

 

 

 

 دورات في الطب الرياضي



 

 

 

 

 

  حاصل على دورة إعداد املدربني الدولية األوىل اليت أقيمت

مصر فى املدة من -مبدينه القاهرة

 م66/01/6104اىل6104/م02/01

 ملدربني الدوليني املنعقد يف النادي األهلي املصري حضر مسنار ا

من يناير   62الي  65حتتل إشراف قيادات دولية يف الفرتة من 

 م  6102

  حاصل على احلزام األسود األول 

 

 

ه رياضة الكاراتيدورات في   

يدورات في التدريب الرياض  



  ( 54حاصل على دورة اإلعداد البدني وختطيط األمحال رقم )

/  2/  05من األكادميية األوملبية للقادة الرياضيني يف الفرتة من 

 م بتقدير جيد جددا وبعدد ساعات02/4/6104حتى  6104

 ساعة ( 22)  

حضر ورشة عمل بعنوان تقنني األمحال وفق القوانني امليكانيكية  

 املنعقدة بكلية الرتبية الرياضية جامعة مدينة السادات .
 

 

  حاصل على دورة  إعداد معلم سباحة  والسالمة يف املاء بتقدير

 م. 5/0/6102جيد جدا بتاريخ 

  واإلسعافات األولية بتقدير جيد حاصل على دورة إنقاذ الغرقى

  . م5/0/6102جدا بتاريخ 
 

 

مجال السباحة دورات في  

ةدورات في التنمية البشري  



حصللل علللي دورة التنميللة البنللرية مللن املع للد األمريكللي  

للتنمية البنرية مبقر كلية الرتبية الرياضية جامعة مدينة 

.م  6104السادات لعام 

 

 

  حاصل علي الدورة املتقدمة يف اللغة االجنليزية من مركز

فيوتنر أكادميي ومقره اهلرم واملعتمدة من جامعة إكسفورد 

 .%15بتقدير عام أمتياز بنسبة 

 

 

 

  تصميم وتدريب عرض الكاراتيه مبدرسة الن داء اإلعدادية

 م.6105/ 6104باملنوفية لعام 

  ة دورات في اللغة اإلنجليزي

لرياضيةالعروض ا  



 تصميم وتدريب عرض اجلمباز مبدرسة الن داء اإلعدادية 

 م.6105/ 6104باملنوفية لعام 

 6102شارك يف م رجان الرباعم للجمباز مبنطقة القاهرة لعام  

م. 6104/

  ختطيط وإدارة دوري الكاراتيه مبدرسة الن داء اإلعدادية

 م .6105/ 6104باملنوفية لعام 

 ختطيط وإدارة دوري ااجلمباز مبدرسة الن داء اإلعدادية 

 م.6105/ 6104باملنوفية لعام 

  ختطيط وإدارة دوري اللياقة البدنية  مبدرسة الن داء

 م6105/ 6104اإلعدادية باملنوفية لعام 

  ختطيط وإدارة دوري كرة اليد  مبدرسة الن داء اإلعدادية

 م6105/ 6104باملنوفية لعام 

  ختطيط وإدارة دوري الكرة الطائرة   مبدرسة الن داء

 م6105/ 6104املنوفية لعام اإلعدادية ب

  ختطيط وإدارة دوري ألعاب القوي   مبدرسة الن داء اإلعدادية

 م6105/ 6104باملنوفية لعام 

والت الرياضية  البط  



  ختطيط وإدارة دوري كرة السلة   مبدرسة الن داء اإلعدادية

 م6105/ 6104باملنوفية لعام 

  ختطيط وإدارة دوري كرة القدم   مبدرسة الن داء اإلعدادية

 م6105/ 6104لعام  باملنوفية

 
 

  

 

   شكر وتقدير من كلية الرتبية الرياضية جامعة مدينة السادات

 م 6105م/ 6104للتفوق العلمي واخللقي لعام 

   شكر وتقدير من كلية الرتبية الرياضية جامعة مدينة السادات

 م6102م/ 6105لعلمي واخللقي لعام للتفوق ا

  العامة للمدن اجلامعية )النناط الطالبي شكر وتقدير من اإلدارة

 ( وذللك حلصولة علي املركز األول يف مسابقة الغرفة املثالية .

 



 
 


