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 عنوان حبث املاجستري
1 

 الرتوحيية باإلحتاد الرياضي العام للشركاتدراسة حتليلية لألنشطة 
Analytical Study of Recreational Activities in General Sportive Federation for companies  

 
 

 الشخصية  املهاراتالعضويات و 
 عضو نقابة املهن الرياضية   ) شعبة تدريب (   ✓ 2
  (  word – PowerPoint – excel) إجياده التعامل مع احلاسب األىل   ✓ 3
  publisher تصميم بنرات عرب برنامج  ✓ 4
  google driveعرب   مميكنةاعداد و تصميم استبيانات الكرتونية  ✓ 5
 حاصل علي املستوي الثاني يف اللغة اإلجنليزية  ✓ 6
 عضو نادي سرس الليان الرياضي  ✓ 7
 حاصل علي الكثري من الدورات التدريبية والتحكيم  ✓ 8
 ختطيط الربامج   واألنشطة الرياضة   ✓ 9

 اجلامعة بالكلية و اخلربات واألنشطة 
 بالكليةوالتأهيل لالعتماد وحدة ضمان اجلودة  فريق عملعضو  ✓ 1
 مشارك يف تدريس مادة علم النفس الرياضي للفرق الثانية بنني  ✓ 2
 مشارك يف تدريس مادة الرتويح الرياضي بكلية الرتبية الرياضية للفرقة الرابعة بنني ✓ 3
 مشارك يف تدريس مادة برامج الرتبية الرياضية بكلية الرتبية الرياضية للفرقة الثانية بنني  ✓ 4
 مشارك يف الريادة العلمية بالكلية  ✓ 5
 م  2017/  2015مشرف علي أسرة بداية بالكلية لعام  ✓ 6
 ممثل القسم حلضور الندوات واملؤمترات اخلارجية  ✓ 7
 عضو فريق عمل معيار املعايري األكادميية بالكلية  ✓ 8
 عضو وحدة القياس والتقويم بالكلية . ✓ 9

 ورش العمل والدورات التدريبية
    ICDLحاصل على الرخصة الدولية لقيادة احلاسوب  ✓ 1
 my coach number (490))دراسة املستوى األول إلعداد مدربي االحتاد الدولي أللعاب القوى   ✓ 2
  personal trainerدورة اللياقة البدنية ) املدرب الشخصي (  ✓ 3
 (جامعة املنوفية –() بكلية الرتبية الرياضية   Reflexologyدورة التدليك الرياضي واملنعكسات  ) ✓ 4
 درجة   550( بدرجة ATEFLإجتياز إختبار اللغة األجنليزية ) ✓ 5
 من اإلحتاد املصري للتنس األرضي دورة هيا لنلعب التنس من قبل إحتاد التنس األرضي ✓ 6
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 حاصل علي دورات تنمية القدرات من قبل مركز تنمية القدرات لدي أعضاء هيئة التدريس والقيادات  ✓ 7
 حاضر يف ورش عمل اخلاصة بتوصيف املقررات للفرق األربعة   ✓ 8
 حاصل علي دورة تدريبية يف مهارات اإلتصال الفعال يف أمناط التعليم املختلفة  ✓ 9

 حاصل علي دورة تدريبية يف مهارات العرض الفعال  ✓ 10
 حاصل علي دورة تدريبية يف الساعات املعتمدة  ✓ 11
 سلوكيات املهنة  يفحاصل علي دورة تدريبية  ✓ 12
 حاصل علي دورة تدريبية يف إستخدام التكنولوجيا يف التدريس  ✓ 13
 حاصل علي دورة تدريبية يف أخالقيات البحث العلمي  ✓ 14

 كالعب اخلربات واألنشطة 

1 

 (  2009 – 2008 – 2007 – 2006العب ألعاب قوى بنادي سرس الليان الرياضي يف مسابقة ) العشاري املركب ( مواسم )  ✓
 (  2009 – 2008 – 2007العب منتخب جامعة املنوفية أللعاب القوى )  ✓
 كبار ( يف مسابقة العشاري املركب   –االشرتاك يف العديد من بطوالت اجلمهورية أللعاب القوى ) ناشئني  ✓
 ،  2009،  2008  ، 2007اجلامعات املصرية أللعاب القوى عام  التبطوالعديد من االشرتاك يف   ✓
 م2009األوملبياد الثاني للجامعات املصرية  ) جبامعة اإلسكندرية (   ✓

 

  2007مشارك يف حفل افتتاح أسبوع شباب اجلامعات الثامن جبامعة املنوفية ) العروض الرياضية ( فرباير  ✓

2 

 2008حتت رعاية اجمللس القومي للرياضة  فرباير  باملعادياملهرجان الرتوحيي الرياضي الثاني للكليات املتخصصة املقام باملركز االوليميب  ✓

 جامعة حلوان  –امللتقى الفكري األول للكليات املتخصصة بكلية الرتبية الرياضية باهلرم  ✓

 حتت  رعاية اجمللس القومي للرياضة  -املهرجان الرياضي و الرتوحيي للمتميزين رياضيا املقام بالنزل الدولي للشباب  مبحافظة بورسعيد  ✓

 

 

 اخلربات يف جمال التدريب  

3 
 

تطبيق برنامج االحتاد الدولي أللعاب القوى املستوى األول للفئة  -حمافظة املنوفية  .نادي سرس الليان الرياضي مدرب مبدارس ألعاب القوى ب ✓
 حتى تارخيه . 2010 -  2009 – 2008مواسم   15العمرية حتت 

 م حتى تارخيه ... 2014/  9ابتداء من   احلرية للغات ()  مدرب العاب قوى باملدرسة ✓

 مصر –حمافظة املنوفية  – بنادي سرس الليان الرياضي مدرب العاب قوى ) مسافات قصرية (  ✓

 اخلربات يف جمال التدريب 

4 

 حيت تارخية  2012/  10/ 1مدرب لياقة بدنية بنادي سرس الليان الرياضي من تاريخ  ✓

 مدرب كمال أجسام بنادي سرس الليان الرياضي  ✓

 مدرب التنس األرضي لألطفال مبدرسة احلرية للغات اخلاصة بالباجور  ✓
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  ة اجملتمع خدم

6 

 

  2009/  3/  15مبدينة السادات    أللعاب القوى لألطفال أثناء الدراسة تطبيقيمهرجان  ✓
  2009/  4/  16جبامعة املنوفية   -الدراسة (  بالصالة املغطاة   ) ختاممهرجان  ✓
 م  2009/  5 /12املنوفية جامعة  –( بكلية الرتبية الرياضية لألطفال(القوى  ))ألعابمهرجان  ✓
 م ( 2011/ 8 /14األحد  ) نشطة بنادي سرس الليان الرياضي رس األمهرجان ختام مدا ✓
 م ( 2013/  4/  13 بالسادات )بكلية الرتبية الرياضية  لألطفالمهرجان العاب القوى  ✓
 (2017 /7/4حفل األيتام باليونيسكو بسرس الليان ) اجلمعة  ✓
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