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 : بجمهورٌة مصر العربٌةالسابقة الوظٌفة 

 قسم نظريات وتطبيقات الرياضات المائية  بالكمية رئيس - 
  لمبنين جامعة بنهابكمية التربية الرياضية  استاذ مساعد -
 معة بنهاممثل مديرى وحدات تكنولوجيا المعمومات بجا -
 (IT Unitsمدير وحدة تكنولوجيا المعمومات بالكمية ) -
   مدرب بمركز تنمية قدرات اعضاء هيئة التدريس والقيادات بجامعة  -

   FLDCبنها
   عضو بوحدة قياس التدريب بوحدة ضمان الجودة واالعتماد بجامعة بنها -
تحسين التصنيف العالمي لجامعة بنها ) وقد تم  مساهم أساسى في -

الي  4511من المركز  webometricsتصنيف الجامعة عمي موقع 
 ريقياً فإ 17عربيًا والمركز  13عمي مستوي العالم والمركز  1493المركز 

  مدرب منتخب جامعة بنها لمسباحة   -

 عضو في كنترول تخمفات الفرق الدراسية بكمية التربية الرياضية -

بكمية الحقوق جامعة ام واالنتساب واالنتظفي كنترول التعميم المفتوح  عضو -
 بنها

بصفتة وحتي تاريخة  1/1/2116وحتي  2113من  عضو بمجمس الكمية -
 .مديرا لوحدة الخدمات التكنولوجية بالكمية .
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 المؤهالت العلمٌة والتخصصٌة

 

  حاصم عهي درجح دكتىراِ انفهسفح في انترتيح انرياضيح )تذرية

 رياضي(

 ير في انترتيح انرياضيح  تذرية رياضي حاصم عهي درجح انًاجست 

 و تتقذير عاو جيذ جذا  2002نىريىش انترتيح انرياضيح اتك . 

  األنًاَيحاصم عهي دورج انتذرية انذونيح في انسثاحح يٍ االتحاد 

 تعُىاٌ دراساخ انتذرية انذونيح 

 .)تخصص سثاحح تتقذير إيتياز )األول 

 اخ أونيح.حاصم عهي دورج يذرب تراعى سثاحح + إسعاف 

  و.2002حاصم عهي دورج إعذاد انًعهى في انسثاحح عاو 

  و.2000حاصم عهي دورج إَقار انغرقي  واإلسعافاخ األونيح 

 حاصم عهي دورج ادارج انًىاقع االنكتروَيح 

 حاصم عهي انرخصح انذونيح نقيادج انحاسة االني 

   حاصم عهي دورج استخذاو أجهسج انعرض انتعهيًيح وصياَتها

 ج انًىاد انتعهيًيح وتصًيى انًىاقف انتعهيًيح.واَتا

 

 التدرج الوظٌفى

  ٍأستار يساعذ تقسى َظرياخ وتطثيقاخ انرياضاخ انًائيح ي

00/5/2022 

  يذرش تقسى َظرياخ وتطثيقاخ انرياضاخ انًائيح )يشرف

 2/5/2022 عهي انقسى(

  يذرش يساعذ تقسى َظرياخ وتطثيقاخ انرياضاخ انًائيح

2/5/2002  

 2/22/2002تقسى انًُازالخ وانرياضاخ انًائيح  يعيذ 
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 : )التدرٌس داخل الكلٌة( الوظٌفٌة داخل الكلٌة الخـــــــــــــــبرات

 مرحلة البكالورٌوس

  لطددالب الفرقددة االولددي بكميددة التربيددة الرياضددية  1تدددريس مقددرر سددباحة
 . لمبنين جامعة بنها

  يددة التربيددة الرياضددية لطددالب الفرقددة االولددي بكم 2تدددريس مقددرر سددباحة
 . لمبنين جامعة بنها

  تدددريس مقددرر كددرة المدداء وال طددس لطددالب الفرقددة الثانيددة كميددة التربيددة
 .الرياضية جامعة بنها 

  لطددالب الفرقددة الثانيددة كميددة التربيددة الرياضددية  3تدددريس مقددرر سددباحة
 .جامعة بنها 

   لتربيددة لطددالب الفرقددة الثالثددة كميددة ا 4تدددريس مقددرر االنقدداذ ة سددباحة
 .الرياضية جامعة بنها 

  تددددريس مقدددرر تطبيقدددات االدارة فدددي الرياضدددات المائيدددة لطدددالب الفرقدددة
 .كمية التربية الرياضية جامعة بنها )تخصص إدارة( الرابعة 

  تددريس مقددرر تطبيقدات طددرق التددريس فددي رياضدات التخصددص لطددالب
جامعدة الفرقة الرابعة )تخصص رياضة مدرسية( كميدة التربيدة الرياضدية 

 .بنها 

  تدددريس مقددرر تطبيقددات طددرق التدددريب فددي الرياضددات المائيددة لطددالب
الفرقة الرابعة )تخصدص تددريب رياضدي( كميدة التربيدة الرياضدية جامعدة 

 .بنها 

  تددريس مقدرر تطبيقدات رياضدات القسددم التطبيقدي لطدالب الفرقدة الرابعددة
 .)تخصص تدريب رياضي( كمية التربية الرياضية جامعة بنها 
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 لخـــــــــــــــبرات الوظٌفٌة داخل الكلٌة : )التدرٌس داخل الكلٌة(ا

 الدراسات العلٌامرحلة 

 . تدريس مادة السابحة بمرحمة الدبموم 

  ( رسالة ماجستير .17عدد )االشراف عمي 

 ( رسالة دكتوراه.3االشراف عمي عدد ) 

 (الجامعة خارجالخـــــــــــــــبرات الوظٌفٌة داخل الكلٌة : )التدرٌس 

  تدريس مقرر السباحة لطالب الفرقة االولي كمية التربية الرياضية جامعة
 المنوفية.

  )تدريس مقرر السباحة لطالب الفرقة الرابعة تخصص )رياضات مدرسية
 كمية التربية الرياضية جامعة كفر الشيخ.

  تخصص )تدريب رياضي ( تدريس مقرر السباحة لطالب الفرقة الثالثة
 بية الرياضية جامعة كفر الشيخ.كمية التر 

  ) تدريس مقرر السباحة لطالب الفرقة الرابعة تخصص )تدريب رياضي
 كمية التربية الرياضية جامعة كفر الشيخ .

 المؤلفات الجامعٌة

 (2115 -2111إعداد مذكرات غير منشورة لمرياضات المائية من )
 الخبرات الوظٌفٌة علً مستوي الكلٌة

  2117 -2114الفرقة الثانية من  بكنترولعضو. 

  2112 -2118عضو بكنترول التخمفات من 

  2111/2112عضو بكنترول الدراسات العميا 

 2115-2114عضو بكنترول الفرقة الثانية من 
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  وحتددي  2113عضددو بالمجددان المختمفددة إلختبددارات القبددول مددن
2115. 

  2113المشاركة في اعداد الالئحة داخل الكمية. 

 

 مجال تدرٌب وتعلٌم السباحةالخبرات فً 

  1022وحتً  1021نتخب جامعة بنها للسباحة من ممدرب 
 .وحتً االن

  الً   1001مدرب بنادي الزمالك لأللعاب الرٌاضٌة  من عام
  -اوالد 2992  -بنات 2991وقام بتدرٌب فرق موالٌد )1021
 1000 –اوالد  2999  -اوالد 2991 -اوالد وبنات 2991

 .اوالد وبنات (

  سنة( بنادي القاهره 21) أوالد وبنات 2991مدرب فرٌق موالٌد
 م1001/1001 – 1002/1001من الموسم  الرٌاضً

  سنة( بنادي  21) أوالد وبنات 2991مدرب فرٌق موالٌد
م  1001/1001 – 1002/1001من الموسم  القاهره الرٌاضً

  وحصلت معهم علً العدٌد من المٌدالٌات .

 سنوات علً  لخمسحة بنادي الزمالك عمل مدرب بمدارس السبا
 . 1001-1002وحتً  1001-1002من موسم التوالً 

  م 1000عمل مدرب لفرق التجهٌزي بنادي القاهرة من عام
 م.1001وحتً 

  م بنادي 2999السباحة موالٌد فرق مدرب لفرٌق تجهٌزي
 م .1002-1001موسم  القاهرة

 مدرب بمدارس السباحة بنادي القاهره . 

 ٌب السباحة بمركز الشبــــاب بالجــزٌرة فً الفترة من قام بتدر
 م.1001م إلى 1001
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 إلى عام  1001بنها الرٌاضً منذ عام  دمدرب للسباحة بإستا
 م.1001

  حاصل علً العدٌد من الدورات وشهادات التقدٌر وقام بتنظٌم
 العدٌد من المهرجانات . 

 

 المؤتــــــــمرات

 كلٌة التربٌة . 1ربٌع العربً علوم الرٌاضة فً قلب ال مؤتمر
 .الغردقة  1021نوفمبر الرٌاضٌة جامعة أسٌوط ، 

  ًكلٌة التربٌة  1مؤتمر علوم الرٌاضة فً قلب الربٌع العرب
 االسكندرٌة. 1021مارس  الرٌاضٌة جامعة أسٌوط ، 

  المؤتمر العلمً االبداع الرٌاضً النانو تكنولوجً ومستقبل
بٌة الرٌاضٌة بالعرٌش جامعة قناة ، كلٌة الترالرٌاضة العربٌة 

 م.1021االسماعلٌة السوٌس ،

  المؤتمر العلمً االبداع الرٌاضً الدولً "التوجهات
ٌة الفارماكولوجٌة لمستقبل الرٌاضة العربٌة " ، كلٌة الترب

 . 1021الرٌاضٌة جامعة طنطا ، نوفمبر 

  المؤتمر العلمً  التحدٌثات المجتمعٌة وعالقتها مع ممارسة
 .1021ٌاضة ، كلٌة التربٌة الرٌاضٌة جامعة كفر الشٌخ الر

 المشاركات

 العدٌد من المؤتمرات العلمٌة الدولٌة واالقلٌمٌة 

  ً1001شارك فً تنظٌم  إفتتاح جامعة بنها ف. 

  ًاشرف علً وفد جامعة بنها فً معسكر اعداد القادة بحلوان ف
2/1/1002 

 1001بٌئة شارك فً االسبوع االقلٌمً الثانً لحماٌة ال 

  شارك فً انجاز فعالٌات الدورة الرٌاضٌة العربٌة الحادٌة عشر 

 شارك فً العدٌد من االنشطة داخل الجامعة وداخل الكلٌة 
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 التكرٌم

  للحصول علً أفضل موقع التكرٌم من رئٌس جامعة بنها
 عضو هٌئة تدرٌس بكلٌة التربٌة الرٌاضٌة

 جٌا التكرٌم من مدرٌر مشروح التدرٌب علً تكنولو
 المعلومات بجامعة بنها.

 .التكرٌم من مدٌر مشروع التعلٌم االلكترونً  بجامعة بنها 

 .التكرٌم من مدٌر مشروع المكتبة الرقمٌة بجامعة بنها 

 التكرٌم من مدٌر مشروع البوابة االلكترونٌة بجامعة بنها 

  التكرٌم من مدٌر مشروع شبكة المعلومات الرقمٌة بجامعة
 بنها .

 رئٌس الجامعة لما تحقق من انجاز فً  التكرٌم من
 21 -عربٌا   21 -عالمٌا  2191التصنٌف العالمً للجامعة .)

 إفرٌقٌا (

  التكرٌم من رئٌس الجامعة بمناسبة المشاركة فً إفتتاح
 1001جامعة بنها 

 التكرٌم من االتحاد العربً للرٌاضة الجامعٌة . 
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 اإلنجازاتأهم 

 ولوجٌة التً اشرف بإدارتها حصول وحدة الخدمات التكن
 21علً المركز االول علً مستوي كلٌات جامعة بنها )

كلٌة( فً تكنولوجٌا المعلومات فً العام المالً 
بالمجلس  ICTPمن خالل تقٌٌم وحدة  1021/1021

 االعلً للجامعات لنشاط الوحدة .

  حصول وحدة الخدمات التكنولوجٌة التً اشرف بإدارتها
 21نً علً مستوي كلٌات جامعة بنها )علً المركز الثا

العام المالً كلٌة( فً تكنولوجٌا المعلومات فً 
بالمجلس  ICTPمن خالل تقٌٌم وحدة  1021/1021

 االعلً للجامعات لنشاط الوحدة .

  التكرٌم من أ.د حسٌن اباظة لمدٌر الوحدة وفرٌق العمل
 علً هذا االنجاز الغٌر مسبوق.

  قناة ،  برنامج نقطة تحول دقٌقة ل 20تم تسجٌل حلقة
تقدٌم ، تكنولوجٌا المعلومات والرٌاضة التعلٌم العالً عن 

 رمضاناالعالمٌة عزة 

 رابط الحلقة 

 
https://www.youtube.com/watch?v=xq8Fr_3rvc

Y&feature=youtu.be 
 

  إنتاج مقرر الكترونً للمجلس االعلً للجامعات تحت تم
 وتم نشرة علً مستوي جامعات مصر 1عنوان سباحة 
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