
 

 بسم هللا الرحمن الرحيم 

 بيان السيرة الذاتية

(c.v) 

 محمود جابر عبدالعزيز زهو/معيد 

كلية التربية الرياضية  جامعة  –معيد بقسم األلعاب شعبة الكرة الطائرة 

 .مدينة السادات

 جامعة مدينة السادات .  الجــامعــــــة :

 مدينةالسادات . –التربية الرياضية   الكليـــــــــــة :

 قسم األلعاب .  القسم العلمى :

 كرة الطائرة .  مجال التخصص:

 التربية الرياضية .  مجال التخصص العام :

  معيد  الرتبة العلمية :

 بيانات شخصية 

 محمود جابر عبد العزيز زهو . االسم رباعي :

 مصرى .   الجنسية :

 مسلم .  الديانة :

 م المنوفية .1009-90 -11  تاريخ الميالد :

 أعزب .    الحالة االجتماعية :

 منوفية . –السادات  –ابنى بيتك   العنوان :

 91999990910  التليفون :



 

 

 

 المؤهالت العلمية      

 

 

 

 البكالوريوس .الدرجة العلمية األولى : 

 %( .09,09إمتياز مرتبة الشرف )التقدير التراكمى : 

 أول الدفعة .الترتيب : 

 مدينة السادات . –جامعة مدينة السادات اسم الجامعة ومكانها : 

 .9910دور يونيو تاريخ الحصول على الدرجة : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 الدورات الحاصل عليها :

 دورات في مجال االدارة : ( أ)

 دورة إدارة المخزون . -1

 دورة إدارة جهات االتصال . -9

 دورة التخطيط االستراتيجي . -9

 دورة القيادة الفعالة . -4

 دورة تعيين الموظفين . -0

 دورة األرباح والخسائر .  -1

 دورة أساسيات التمويل . -0

 دورة ريادة األعمال االجتماعية . -8

 دورة عالقات العمالء . -0

 

 دورات في مجال التسويق : ( ب)

 تحديد االسعار .دورة  -1

 مزايا التسويق .دورة  -9

 التسويق عبر شبكات التواصل االجتماعى .دورة  -9

 االنترنت .البيع عبر دورة  -4

 دورة الجمهور المستهدف . -0

 دورة توقع المبيعات . -1

 

 دورات في مجال االقتصاد : )ج(

 البحث عن تمويل . -1

 التدفق النقدى . -9

 مقترح القيمة الفريدة . -9

 زيادة القيمة . -4



 

 دورات في مجال الكرة الطائرة : (د )

 دورة تحكيم من االتحاد المصرى للكرة الطائرة )حكم درجه تالته(.

 

 دورات أخرى :)ه( 

 تكنولوجيا المعلومات لنجاح االعمال . دورة -1

 دورة البريد االليكترونى للعمل . -9

 دورة كفاءة استخدام الطاقة . -9

 دورة عرض البيانات . -4

 دورة المحاضرات الفعالة . -0

 دورة مواقع الويب الفعالة . -1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


