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 الذاتية ةالسير  بيانات

 م.9187 نوفمبر 9:  ريخ الميالد تا
 .السعودية العربية المملكةالرياض , :  الميالد مكان

 .مصرى:  الجنسية 

 الشهادات العلمية

  م.7790دكتوراه الفلسفة فى التربية الرياضية , جامعة بنها, مصر 
 م7778,مصر , بنها فرع , الزقازيق امعةج, البدنية التربية في ماجستير. 
  *الرياضي التسويق: الدقيق التخصص *        .الرياضية اإلدارة:  العام التخصص.  
 الزقازيق جامعةبتقدير عام ممتاز )اول الدفعه(  ,7770 , البدنية التربية في بكالوريوس 

 مصر. , بنها فرع ,

 الخبرة المهنية

 م , مصر. 7778 – 7770., جامعة بنهات رياضات المنازالت بقسم نظريات وتطبيقامعيد * 
كلية التربية الرياضية , جامعة  ,المنازالت رياضات وتطبيقات نظريات بقسممدرس مساعد * 
 , مصر.حتى اآلنم  7778, بنها
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كلية التربية الرياضية , جامعة  ,المنازالت رياضات وتطبيقات نظريات بقسم* مدرس دكتور 
 , مصر.حتى اآلنم  7790, بنها

 .7797 المملكة العربية السعودية جامعه جازان, -كلية التربية بقسم التربية البدنية, * محاضر

جامعه جازان, المملكة العربية السعودية  -بقسم التربية البدنية, كلية التربية * أستاذ مساعد
 م.7790

 .م7777حتى  7770مدير عام النشاط الرياضى بمركز عزت الطبى من *

 م. 7770حتى  7777* مدير النشاط الرياضى بمدارس السالم الخاصة فى الفترة من 

حتى  7771, مدينة نصر , مصر* مستشار رياضى بشركة ميكا جروب لالسشارات الرياضية 
 اآلن.

 الجوائز وشهادات التقدير

 م.7771 لعام علميةفضل أطروحة ماجستير أل بنها جامعة من تقديرية جائزة 
 المصرية, الحكومة من الخارج من الدكتوراه على الحصول أجل من بالكامل مولةم بعثة 

7770. 
 من بنها, جامعة ومن الرياضية التربية كلية من التقديرالشكر و  شهادات من العديد 

 األماكن جميع ومن التعليمية, المراكز من والعديد , مصر في ومختلفة عدة جامعات
 .م 7797-7777 في التى تم العمل بها

  منحة كاملة من االدارة العامة للبعثات والتمثيل الثقافى لدراسة اللغة االنجليزية بالمركز
 الثقافى البريطانى بالقاهرة.

 
 الخبرات العملية

 م7771بالكلية منذ اكتوبر  االستراتيجي التخطيط وحدة في عضو . 
 م7771 سبتمبر كليةبال الموارد تطويرتنمية و  لجنة في عضو. 
 م7799 حتى7778 من مصر في للتنمية البشرية كنديال مركزبال , معتمد محاضر. 



 7778 من و وزارة التعليم العالى والتعليم التربية وزارة , الجودة مشروعب ,محاضر معتمد  
 .م7799 حتى

 الجهة  , المجتمعية والتوعية مالتعل نظمشبكات  وتعزيزبمشروع دعم  , معتمد محاضر
 .سيف الدولية بالتعاون مع الهالل األحمر المصرىالمنظمة منظمة اليوني

  قام بتدريس مواد التنظيم واالدارة الرياضية, مدخل التربية الرياضية , التسويق الرياضى
 .م7770منذ  بالكلية,المنازالت ,حقوق اإلنسان 

 حتى االن بنها لجامعة اإللكترونية البوابة لمشروعالتربية الرياضية  كليةالعام ب منسقال. 
 حتى  –م 7771 ابريل , لقليوبيةبا المصري األحمر الهالل فرع إدارة مجلس عضو

 .اآلن
 رابطة المديرين المحترفين بمعهد التنمية االدارية عضو (MDI )األعمال إدارة كلية 

 ., الواليات المتحدة االمريكيةميسوري جامعة
 مدرب ICDLاالتصاالت تكنولوجيا ببرنامج الرخصة الدولية لقيادة الحاسب اآللى بمركز 

 التمريض كلية , بنها جامعة , والمعلومات
 حتى اآلن. 7770 , بنها خريجي رابطة عضو 
 اآلن حتىم  9111 , الهالل القليوبية فرع المصري األحمر شباب نادي عضو. 
 حتى م7770 , الهالل القليوبية فرع المصري األحمربالهالل  العمومية الجمعية عضو 

 .اآلن
 شركة في التسويق ملفات الخاص بإعداد العمل فريق عضو MH الرياضية االستشارات. 
  عضو بالفريق المصرى األلمانى لتصميم البرمج الدراسية نظام الساعات المعتمدة لمرحلة

 م. 7797مارس  البكالوريوس والماجيستير بالتعاون مع معهد ماجدبيرج بألمانيا
 قسم التربية البدنية, كلية التربية ,جامعة عضو اللجنة العلمية والتطوير األكاديمى ب

 م.7790 جازان, المملكة العربية السعودية
 

 :األكاديمية والشهادات الدورات

 جامعة األعمال إدارة كلية( MDI) االدارية التنمية معهد من ماجيستير ادارة االعمال 
 .االمريكية المتحدة الواليات, ميسوري

حاصل على دبلومة االدارة والتسويق الرياضى من االتحاد الدولى لكرة القدم بالتعاون مع  
 م . 7797جامعه القاهرة, 



 جامعة األعمال إدارة كلية( MDI) االدارية التنمية معهد( CMM) معتمد تسويق مدير 
 .االمريكية المتحدة الواليات, ميسوري

 إدارة كلية( MDI) االدارية التنمية معهد , (CHRM) مدير ادارة الموارد البشرية المعتمد 
 .االمريكية المتحدة الواليات, ميسوري جامعة األعمال

مركز الدراسات والبحوث التجارية بجامعه  , اخصائى التسويق والتجارة االلكترونية 
 القاهرة .

 ورشة عمل فى تصميم البرامج التعليمية بنظام الساعات المعتمدة بعنوان بكالوريوس 
 .احة الرياضيةيالس

 العربية األكاديميةمعتمد من  حاصل على كورس االدارة الرياضية والتسويق الرياضى  
 .للرياضة األفريقية

 األكاديمية من معتمد الرياضية اإلدارة في والمتقدم األساسي البرنامج على حاصل 
 .المصرية االولمبية واللجنة الرياضة للقادة األولمبية

 االميركية الجامعة ,س التدريبى الدولى االساسى لحقوق االنسانالكور  على حاصل 
 .القاهرةب
 في االميركية الجامعة , الكورس التدريبى الدولى المتقدم لحقوق االنسان على حاصل 

 .القاهرة
 الدولية اللجنةمعتمد  , اإلنساني الدولى القانون مبادئ نشرالدورة الدولية ل على حاصل 

 .األحمر للصليب
 .المصري األحمر الهاللولية من على كورس اإلسعافات األ حاصل 
 جامعة , الطبيعي العالج كلية , الطبيعي العالجحاصل على كورس مصغر فى  

 .القاهرة
 , القادة إعداد معهد ,لمعاونى أعضاء هيئة التدريس القادة إعدادحاصل على دورة  

 .حلوان جامعة
 (.ركز أخبار اليوم للتدريب واالستشاراتم) الفعالة واإلدارة االستراتيجي التخطيط 
 لتنميةوا لتدريبالكندى ل مركزال , الحديثة التسويق استراتيجيات في الشاملة حضرالندوة 

 (.CTCHD) البشرية
 البشرية والتنمية للتدريب الكندى المركز , االتصال مهارات في ةالشامل ندوةحضرال 
(CTCHD.) 
 البشرية والتنمية للتدريب الكندى المركز , لنفسبا الثقة قوة في الشاملة حضرالندوة 
(CTCHD.) 



 والتنمية للتدريب الكندى المركز , العمل مكان في التميز تحقيق في الشاملة حضرالندوة 
 (.CTCHD) البشرية

 (.ILLI) البشرية المواردعلوم تنمية  في دبلوم 
"  Innovative strategies on teaching learningبعنوان " شارك فى ورشة العمل 

 م.7790بالقاعة الملكية بفندق حياة بجازان , المملكة العربية السعودية 
 

 :األنشطة التطوعية
 

 سعاف األولى بالهالل األحمر المصرى.متطوع فى مجال اإل 
 نشر القانون الدولى االنسانى بالتعاون مع الهالل واللجنة الدولية  متطوع فى مجال

 للصليب األحمر الدولى.
 

 الشخصية المهارات اتدور 

 .الشخصية المهارات •
 .العرض مهارات •
 .الذاتي تعزيزو ال الذاتية التنمية تحفيز •
 .الفعال ضاو التف مهارات •
 .الوقت إدارة •
 .الفعالة االجتماعات إدارة •
 .اإلدارية المهارات •
 .الصراع إدارة •
 .ببيئة العمل واالبتكار التغيير إدارة •
 .األعمالادارة  لمبادئ مقدمة •
 .الفعالة اإلدارة مهارات •
دارة تحسين •  .رئيسك مع ناجحةال عالقاتال وا 
 .القرار وصنع اإلبداعي تمشكالال حل •
 .فعال بشكل فريقك قيادة •
 .الفعال العمل فريق بناء •
 .العمل في اإلنتاجية وزيادة التحفيز •



 .المتوسطالمستوى  لمديري األساسية اإلدارة مهارات •
 .االستراتيجي والتخطيط االستراتيجية االدارة •
 .والمشرفين الجدد للمدراء اإلدارية والمهارات القيادة •
 .الحكيمة والقيادة االستراتيجي التفكير •
 .البشرية للموارد العامة اإلدارة •
 .الوظيفي والتصميم الوظيفي التحليل •
 .األداء تقييم •
 .لموظفينل الشخصية توالمقابال واالختيار التوظيف •
 (.HRP) البشرية الموارد إلدارة التخطيط •
 

 األفراد إدارة

 االفراد إدارة مهارات •
 .األداء نظم تقييم •
 .الموظفين تحفيز كيفية •

 : لغات مهارات

 . 8,8بمجموع كلى  ( الدولية فى اللغة االنجليزية IELTSحاصل على شهادة ) – 9
 .717 ( بدرجةGREاه لجامعات امريكا وكندا)حاصل على تاهيلى الدكتور  – 7
 .897 المحلية فى اللغة االنجليزية  بدرجة( TOEFL)حاصل على شهادة  – 0
 .000 فى اللغة االنجليزية  بدرجة الدولية( TOEFL)حاصل على شهادة  -0
 للغة الفرنسية قراءة وتحدث وكتابة متوسط.دة ااج -8

 : الكمبيوتر ومهارات شهادات

 ."ICDLالرخصة الدولية لقيادة الحاسب اآللي "على حاصل • 
 .0إكس بي. , فيستا , ويندوز دوز نظمة التشغيل : ويناجادة تامة أل • 
 .7797,  7770,  7770مايكروسوفت أوفيس  فى التعامل وتشغيل تامة اجادة• 
 .Microsoftمن قبل  E contentمحتوى ويب • 


