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  البيانات الشخصية

 قنديل  رعبد القادعاصم على  االسم:

 السادات بكلية التربية الرياضية جامعة مدينة درس مساعدم المهنة:

 الجيزة  -الشيخ زايد  -حدائق الكونتيننتال  43 العنوان

 16/2/1988 تاريخ الميالد

 مصري الجنسية

 مسلم الديانة

 أعزب الحالة االجتماعية  

 إعفاء  الخدمة العسكرية   

 01125585919 رقم الهاتف 
 

  والرياضية العلمية الشهادات

تأثير التدريبات البصرية على دقة تأثير التدريبات البصرية على دقة   ""  حاصل على درجة الماجستير في التربية الرياضية والتي جاءت تحت عنوانحاصل على درجة الماجستير في التربية الرياضية والتي جاءت تحت عنوان  --
  ""الدرجة االولىالدرجة االولى  لمالكميلمالكميلمناطق اللكم المؤثرة لمناطق اللكم المؤثرة   الموجهةالموجهةوسرعة اللكمات وسرعة اللكمات 

رسالة الماجستير الخاصه بي كأفضل رسالة على مستوى الكلية ثم صنفت كأفضل رسالة ماجستير على رسالة الماجستير الخاصه بي كأفضل رسالة على مستوى الكلية ثم صنفت كأفضل رسالة ماجستير على   تم اختيارتم اختيار  --
  مستوي جامعة مدينة السادات مستوي جامعة مدينة السادات 

  بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف "بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف "  الرياضية "الرياضية "س التربية س التربية ريو ريو و و بكالبكالحاصل على حاصل على   --
  20072007  فوفو  مهورية فى رياضة الكونغمهورية فى رياضة الكونغبطولة الجبطولة الج  حاصل علىحاصل على  --
  20062006  يوكسيوكسضة الكيك ضة الكيك مهورية فى ريامهورية فى رياججمصنف خامس مصنف خامس   --
  20072007بطولة المحافظة للووشو كونغ فو بطولة المحافظة للووشو كونغ فو   المركز األول فىالمركز األول فى  حاصل علىحاصل على  --
    20082008كجم كجم   7878يكوندو وزن يكوندو وزن ركز االول فى بطولة الجامعة للتاركز االول فى بطولة الجامعة للتاحاصل على المحاصل على الم  --
    20092009كجم سنة كجم سنة   8181حاصل على المركز االول فى بطولة الجامعة للمالكمة فى وزن حاصل على المركز االول فى بطولة الجامعة للمالكمة فى وزن   --
  20102010  كجم سنةكجم سنة  7575للمالكمة فى وزن للمالكمة فى وزن   امعةامعةحاصل على المركز االول فى بطولة الجحاصل على المركز االول فى بطولة الج  --
  20112011كجم سنة كجم سنة   8181حاصل على المركز االول فى بطولة الجامعة للمالكمة فى وزن حاصل على المركز االول فى بطولة الجامعة للمالكمة فى وزن   --
لحصول على درجة البكالوريوس لحصول على درجة البكالوريوس للتفوق العلمى واللتفوق العلمى واجامعة المنوفية جامعة المنوفية رئيس رئيس وتقدير مقدمة من وتقدير مقدمة من   شكرشكرحاصل على شهادة حاصل على شهادة   --

  بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرفبتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف
  شاركة الفعالة والجهد المتميز والتمثيل المشرف للجامعة شاركة الفعالة والجهد المتميز والتمثيل المشرف للجامعة من معهد اعداد القادة للممن معهد اعداد القادة للمحاصل على شهادة شكر وتقدير حاصل على شهادة شكر وتقدير   --
  حاصل على شهادات شكر وتقدير للتفوق العلمى مقدمة من اعضاء مجلس الشعب سابقا حاصل على شهادات شكر وتقدير للتفوق العلمى مقدمة من اعضاء مجلس الشعب سابقا   --
      تشهد بالتفوق العلمى والخلقىتشهد بالتفوق العلمى والخلقىشكر وتقدير من كلية التربية الرياضية شكر وتقدير من كلية التربية الرياضية حاصل على شهادات حاصل على شهادات   --
    20092009سنة سنة لمصرى للووشو كونغ فو لمصرى للووشو كونغ فو االساسية للمدربين " االتحاد ااالساسية للمدربين " االتحاد ادورة االعداد دورة االعداد   حاصل علىحاصل على  --
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  فى رياضة الجمباز " االتحاد المصرى للجمباز "فى رياضة الجمباز " االتحاد المصرى للجمباز "ب االعداد البدنى والمهارى ب االعداد البدنى والمهارى دورة تدريدورة تدري  حاصل علىحاصل على  --
  المجلس االعلى "المجلس االعلى "  ––معهد التثقيف معهد التثقيف   ––اللياقة البدنية " النقابه العامه اللياقة البدنية " النقابه العامه   أخصائيأخصائيدورة دورة   حاصل علىحاصل على  --
    20112011لكرة اليد " سنة لكرة اليد " سنة   المصري المصري لي دورة تحكيم كرة اليد " االتحاد لي دورة تحكيم كرة اليد " االتحاد حاصل عحاصل ع  --
    MMSS  ooffffiicceeبرامج برامج   والعمل علىوالعمل على  الشخصيالشخصيستخدام الحاسب ستخدام الحاسب اجادة ااجادة ا  --

  دورات تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس التي انجزتها دورات تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس التي انجزتها   --
  معايير الجودة في العملية التعليميةمعايير الجودة في العملية التعليمية  --    --
  أخالقيات البحث العلميأخالقيات البحث العلمي    --    --
  هنة في العمل الجامعيهنة في العمل الجامعيداب سلوك المداب سلوك المآآ    --    --
  مهارات االتصال الفعال في أنماط التعليم المختلفةمهارات االتصال الفعال في أنماط التعليم المختلفة  --    --
  إدارة فريق بحثيإدارة فريق بحثي    --    --
  إعداد المشروعات التنافسية لتمويل البحوثإعداد المشروعات التنافسية لتمويل البحوث    --    --
  التعلم االلكتروني التعلم االلكتروني   --    --

  الخبرات العملية الخبرات العملية   --
  يب الرياضي الحديث.يب الرياضي الحديث.حضور العديد من المؤتمرات والندوات العلمية للوقوف على ما توصل الية التدر حضور العديد من المؤتمرات والندوات العلمية للوقوف على ما توصل الية التدر   --  --
  المشاركة فى عملية التدريس لمقرر طرق التدريس " التربية العملية الداخلية " للفرقة الثانية المشاركة فى عملية التدريس لمقرر طرق التدريس " التربية العملية الداخلية " للفرقة الثانية   --  --
  والرابعة ( بالمدارس التابعة لوزارة التربية والتعليم والرابعة ( بالمدارس التابعة لوزارة التربية والتعليم   --طالب التدريب الميداني الفرقة ) الثالثةطالب التدريب الميداني الفرقة ) الثالثة  االشراف علىاالشراف على  --  --
  لمساهمة في تنظيم البطوالت التأهيلية لمساهمة في تنظيم البطوالت التأهيلية حضور مجالس منطقة المنوفية للمالكمة واحضور مجالس منطقة المنوفية للمالكمة وا  --  --
  ""      HHaallll  GGyymmول جيم "ول جيم "بمركز هو بمركز هو عمل مدرب لياقة بدنية بصالة عمل مدرب لياقة بدنية بصالة   --  --
  عمل مدرب كونغ فو بنادي الحي البحري بشبين الكوم عمل مدرب كونغ فو بنادي الحي البحري بشبين الكوم   --  --
  عمل مدرب للياقة البدنية باإلستاد الرياضي بشبين الكومعمل مدرب للياقة البدنية باإلستاد الرياضي بشبين الكوم  --  --
  بالشيخ زايدبالشيخ زايد  عمل مدرب فتنس تنس بنادي رؤية الرياضيعمل مدرب فتنس تنس بنادي رؤية الرياضي  --  --
  مل معد لبرامج التخسيس واللياقة البدنية ومدرب لياقة بدنية خاص مل معد لبرامج التخسيس واللياقة البدنية ومدرب لياقة بدنية خاص يعيع    --  --
  يعمل فى مجال التدليك الرياضى يعمل فى مجال التدليك الرياضى     --  --
  يعمل مدرب مالكمة بنادي الحي البحري بشبين الكوم يعمل مدرب مالكمة بنادي الحي البحري بشبين الكوم   --  --
  مبتكر لبعض االدوات واالجهزة الرياضية مبتكر لبعض االدوات واالجهزة الرياضية   --  --
  عضو مكتب الجودة بكلية التربية الرياضية جامعة مدينة السادات عضو مكتب الجودة بكلية التربية الرياضية جامعة مدينة السادات   --  --


