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 :ثيبَبد ػبيخ -1

 يذحذ انضيذ يصطفٗ يحًذ  االصى:

 يذرس دكزٕرانٕظيفخ انحبنيخ: 

 و 22/3/1894ربريخ انًيالد: 

 يززٔط :  انحبنخ االعزًبػيخ

 اإلصكُذريخ -انًُززِ  صبٌ -انًؼًٕرح انجهذ  - 16رع شبانؼُٕاٌ: 

 01063620580رلى انًٕثبيم: 

      29403221501081 : انزلى انمٕيٗ

    Dr.medhat. mohamed @alexu.edu.eg االنكززَٔي:انجزيذ 

 انًؤْالد انؼهًيخ: -2

 (:انزذرط انٕظيفي األكبديًي )انذاخهي ٔانخبرعي -3

انغبيؼخ / انًؤصضخ  صُخ االنزحبق ثٓب انٕظيفخ

 انزؼهيًيخ

 انذٔنخ

 6/4/6099إلى  91/4/6006 يؼيذ

 

انززثيخ انزيبظيخ نهجُيٍ كهيخ 

 عبيؼخ اإلصكُذريخ

عًٕٓريخ 

 انؼزثيخ يصز

 62/90/6094إلى  3/4/6099 يذرس يضبػذ

 حتى األن 62/90/6094 يذرس دكزٕر

  

  

 

 :األَشطخ انزذريضيخ -4

 يمزر أنؼبة انًعزة نهفزلخ انضبنضخ  -1

 ( نهفزلخ انزاثؼخ ) رخصص انزذريت انزيبظٗ يمزراد انؼبة انًعزة  -2

 انذٔراد انزذريجيخ:  -5

 اصى انغٓخ انًبَحخ رٕليذ انذٔرح اصى انذٔرح و

1.  

حاصل على شهادة فى كيفية تقنيين األحمال التدريبية 
 و 2014 معتمدة من اإلتحاد األفريقى للطب الرياضى .

اإلرحبد األفزيمٗ نهطت انزيبظٗ 

ٔحذح انههيبلخ انجذَيخ ٔانزيبظخ  -

 نهغًيغ ثبنكهيخ 

2.  
( فى تدريب كرة القدم معتمدة  Bحاصل على الرخصة ) 

 من اإلتحاد األفريقى لكرة القدم 
 اإلرحبد اإلفزيمٗ نكزح انمذو  و2015

3.  
 SPSSحاصل على دورة فىى برنىاما التحليىل اإلحصىا ى 

V20 . 
 ٔحذح انحبصت األنٗ ثبنكهيخ  و 2015

4.  
حاصل على شهادة تحكيم من اإلتحاد المصرى لتنس 

 . الطاولة
 اإلرحبد انًصزٖ نزُش انطبٔنخ و2012

5.  
حاصل على شهادة تحكيم من اإلتحاد المصرى لكرة 

 . الطا رة
 كزح انطبئزحاإلرحبد انًصزٖ ن و2004

 اإلرحبد انًصزٖ نهضجبحخ و2014 حاصل على شهادة تحكيم من اإلتحاد المصرى للسباحة   .6

 انذٔنخ انغبيؼخ / انًؤصضخ انزؼهيًيخ انضُّ انذرعخ انؼهًيخ

 2005 انجكبنٕريٕس /انهيضبَش -1
كهيخ انززثيخ انزيبظيخ نهجُيٍ عبيؼخ 

 اإلصكُذريخ 

عًٕٓريخ يصز 

 انؼزثيخ
 2011 انًبعضزيز -2

 2014 انذكزٕراِ -3
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2.  

حاصىىىل علىىىى شىىىهادة تحكىىىيم حنىىىا ى مىىىن اإلتحىىىاد المصىىىرى 
 للخماسى الحديث .

 
 و 2014

اإلرحبد انًصزٖ نهخًبصٗ 

 انحذيش

9.  
حاصىىل علىىى شىىهادة فىىى كيفيىىة التعامىىل مىىي المعىىا ين   نيىىا  

 رياضيا  .
 َمبثخ انًٍٓ انزيبظيخ  و 2004

 و2011 َظى انضبػبد انًؼزًذح   .8

يزكز رًُيخ لذراد أػعبء ْيئخ 

 انزذريش ثغبيؼخ اإلصكُذريخ 

 و2011 يٓبراد انؼزض انفؼبل   .10

 و2011 يؼبييز انغٕدح فٗ انؼًهيخ انزؼهيًيخ   .11

 و2011 إػذاد يشزٔع ثحضٗ   .12

 و2011 أصبنيت انجحش انؼهًٗ    .13

 و2011 يٓبراد اإلرصبل انفؼبل    .14

 و2014 إدارح انفزيك انجحضٗ      .15

 و2014 َظى إدارح انًزاعغ انجحضيخ انؼهًيخ    .16

 و2014 انغٕاَت انمبََٕيخ ٔانًبنيخ فٗ األػًبل انغبيؼيخ   .12

 و2014 انزؼهى اإلنكززَٔٗ    .19

 و2014 األدارح انغبيؼيخ     .18

 و2014 إدارح انٕلذ ٔاإلعزًبػبد   .20

 و2019 انؼهًيخ  انُشز انذٔنٗ نهجحٕس  .21

 و2019 رصًيى ٔإَزبط انًحزٕٖ انزلًٗ   .22

 و 2019 رُفيذ انًشزٔػبد انجحضيخ انًًٕنخ ٔإدارح انفزيك انجحضٗ   .23

 األَشطخ انجحضيخ: -6

 ثحضٗ انًبعضزيز ٔانذكزٕراِ ٔاألثحبس انذٔنيخ ٔانًحهيخ انًُشٕرح 

 

 

 

 

 

 عٓخ انُشز انزبريخ ػُٕاٌ انجحش و

1.  
أصز رؼذيم لبََٕيخ انعزثخ انحزح ػهٗ اإلَزبعيخ 

 انٓغٕييخ نالػجٗ انًضزٕيبد انؼبنيخ فٗ انٕٓكٗ 
 و2011

 

كهيخ انززثيخ انزيبظيخ نهجُيٍ عبيؼخ 

  .2 اإلصكُذريخ 

رأصيز ثزَبيظ رذريجٗ يمززػ ػهٗ ثؼط انمذراد انجذَيخ 

ٔانٕظيفيخ نالػجٗ خػ انٕصػ ٔانٓغٕو فٗ ظٕء 

 يؤشزاد األداء انًجبرائٗ نالػجٗ ْٕكٗ انًيذاٌ 

 و2014

3.  

The impact of mental toughness 

training on speed and accuracy of 

some offensive skills of field 

hockey junior players 

 و2016
يغهخ كهيخ انززثيخ انزيبظيخ نهجُيٍ 

 عبيؼخ اإلصكُذريخ 

4.  

تحليل النشاط الكهربى للعضالت وبعض المتغيرات 
البيوميكانيكية ألداء مهارة النطر بالسحب لالعبى 

  وكى الميدان   

 و2016
يغهخ كهيخ انززثيخ انزيبظيخ نهجُيٍ 

 عبيؼخ اإلصكُذريخ 

5.  

المركز على بعض القدرات البدنية تأحير  وة عضالت 
والكينماتيكية ألداء الضربة اللولبية بوجه المضرب 

 . األمامى فى تنس الطاولة

 و2012
يغهخ كهيخ انززثيخ انزيبظيخ نهجُبد 

 ثبنغزيزح عبيؼخ حهٕاٌ

6.  

تأحير برناما تمرينات باألجهزة واألدوات على تقوية 
 عضالت الطرف العلوى ومستوى األداء المهارى

 . لالعبى تنس الطاولة بالكراسى المتحركة

 و 2012
يغهخ كهيخ انززثيخ انزيبظيخ نهجُبد 

 ثبنغزيزح عبيؼخ حهٕاٌ
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 :ػهٗ رصبئم انًبعضزيز ٔانذكزٕراِ انؼهًٗاألشزاف  -2

  انؼهًيخ: انًؤنفبد -9

 انًشبريغ : -8

 انًشزٔػبد:

 انغٓخ انًًٕنّ نهًشزٔع ػُٕاٌ انًشزٔع ليًخ انًشزٔع انضُخ

    

 انخجزاد : -10

 اإلشتراك فى تحكيم بطوالت منطقة إسكندرية للسباحة القصيرة . -
 اإلشتراك فى تحكيم  بطوالت كأس مصر وبطولة الجمهورية للسباحة القصيرة . -     
 اإلشتراك فى تحكيم العديد من بطوالت منطقة إسكندرية للخماسى الحديث . -     
 اإلشتراك فى تحكيم العديد من بطوالت منطقة إسكندرية لكرة السرعة .  -     
 ن المباريىىىىات  فىىىىى مسىىىىابقات البىىىىراعم والناشىىىى ين والدرجىىىىة األولىىىىى باإلسىىىىكندرية   اإلشىىىىتراك فىىىىى تحكىىىىيم العديىىىىد مىىىى -      

 فى كرة الطا رة .           
 اإلشراف على أنشطة وحدة الليا ة البدنية بكلية التربية الرياضية للبنين . -     

 .95/6/6001 – 96(في الفترة من CISAالمشاركة في تنظيم المؤتمر االفريقى الدولى للرياضة ) -    
 الحقافىىة  -السىىياحة  -المشىىاركة فىىى تنظىىيم وإدارة فعاليىىات المىىؤتمر العلمىىى الىىدولى الرياضىىة واإلبىىداة التكىىاملى  ) الصىىحة  -     
 . 6096/ 2/99والفنون ( فى       

 

 إػزًبد انًؼبيم. / األَشطخ انًخزهفخ في يغبل َظى إدارح انغٕدح / يشزٔػبد رطٕيز انزؼهيى -11

( بكليىىة التربيىىة الرياضىىية جامعىىة CIQAPفريىىع عمىىل مشىىروة التطىىوير المسىىتمر والتأ يىىل ل عتمىىاد ) شىىارك ضىىمن -1

 االسكندرية

المشاركة في تنظيم المؤتمر العلمىى الحىادى عشىر للتربيىة البدنيىة وعلىوم الحركىة ةالرياضىة بىين النظريىة والتطبيىعة  -6
6093. 

 . بكلية التربية الرياضية 6002الرياضة المشاركة في تنظيم المؤتمر الدولى الحانى لعلوم  -3

 معيار نظم إدارة الجودة .العمل فى شارك ضمن فريع  -4

 انهغبد : -12

 ) انهغخ األو ( انهغخ انؼزثيخ  -1

 ( ) عيذح انهغخ األَغهيزيخ -2

 انًزحهخ ػُٕاٌ انزصبنخ اصى انجبحش و
ربريخ 

 انًُبلشخ

 َٓٗ يحًذ حضٍ   .1
رطٕيز األداء انخططٗ نهعزثخ انًُٓيخ نهُمطخ 

 األكضز شيٕػبً فٗ ريبظخ اإلصكٕاط 
  دكزٕراح

 يحًذ حضٍ ػفيفٗحضٍ   .2
دراصخ أصهٕة يجزكز نصذ اإلرصبل نالػت 

 فٗ انزُش . 2002انًصُف أٔل ػبنًيبً 
  يبعضزيز

  أييٍ  فبغًخ ػجذ انحكيى  .3
صبثبد َبشئٗ ثزَبيظ ٔلبئٗ ثذَٗ نهحذ يٍ ا

 ْٕكٗ انًيذاٌ 
  يبعضزيز

 
 صُخ انُشز انغالف اصى انكزبة انًؤنفيٍ

1-      
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