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 :ثٛبَبد ػبيخ -1

  إكرايٙ يحًذ ػجذ انحًٛذ حًزح االصى:

 يذرس دكزٕر انٕظٛفخ انحبنٛخ: 

 1986/ 8/12ربرٚخ انًٛالد: 

 يززٔط ٔ ٚؼٕل انحبنخ االعزًبػٛخ: 

 شبرع عالل لرٚطى     –شجرا  –ديُٕٓر  -يحبفظخ انجحٛرحانؼُٕاٌ: 

 01001055638رلى انًٕثبٚم: 

  28612088800231: انرلى انمٕيٗ

   Dr.Ekrame.Hamza@Alexu.edu.eg                                االنكزرَٔٙ:انجرٚذ 

 انًؤْالد انؼهًٛخ: -2

 (:انزذرط انٕظٛفٙ األكبدًٚٙ )انذاخهٙ ٔانخبرعٙ -3

 انذٔنخ انغبيؼخ / انًؤصضخ انزؼهًٛٛخ صُخ االنزحبق ثٓب انٕظٛفخ

عبيؼخ االصكُذرٚخ ، كهٛخ انزرثٛخ  2008 يؼٛذ

 انرٚبضٛخ نهجُجٍ 

 يصر

 2012 يذرس يضبػذ

 2016 يذرس دكزٕر

  

  

 :األَشطخ انزذرٚضٛخ -4

  انرٚبضٙ ثصفخ ػبيخ رذرٚش يمراراد انزذرٚت  -1

 رذرٚش يمراراد انزذرٚت فٙ كرح انٛذ  -2

 انذٔراد انزذرٚجٛخ:  -5

 انًبَحخاصى انغٓخ  رٕلٛذ انذٔرح اصى انذٔرح و

 2102 مهارات االتصال في انماط التعليم المختلفة  .1

 جامعة االسكندرية
 مركز تنمية قدرات اعضاء هيئة التدريس

 2102 نظم الساعات المعتمدة   .2
 2102 نظم االمتحانات وتعليم الطالب   .3
 2102 اعداد مشروعات البحوث التنافسية   .4
 2102 االعمال الجامعيةالجوانب القانونية و المالية في   .5
 2102 التعليم االلكتروني   .6

 جامعة االسكندرية
 مركز تنمية قدرات اعضاء هيئة التدريس

 2102 نظم ادارة المراجع البحثية   .7
 2102 اتخاذ القرارات و حل المشكالت   .8
 2102 النشر الدولي للبجوث العلمية   .9

 2102 تنظيم المؤتمرات العلمية   .10
 2102 التكنولوجيا في التدريساستخدام   .11

 جامعة االسكندرية . SPSS 2102برنامج المعالجات االحصائية   .12
 وحدة البحوث و المعلومات

 انذٔنخ انغبيؼخ / انًؤصضخ انزؼهًٛٛخ انضُّ انذرعخ انؼهًٛخ

 2007 انجكبنٕرٕٚس /انهٛضبَش -1
عبيؼخ االصكُذرٚخ ، كهٛخ انزرثٛخ 

 انرٚبضٛخ نهجُجٍ 
 2012 انًبعضزٛر -2 يصر

 2016 انذكزٕراِ -3
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 منظمة اليونيسكو ICDL   2100الرخصة الدولية لقيادة الحاسب اآللي   .13

14.  
الشارة الفضية ( لمتطوعى  –اتمام الدورة التدريبية ) المستوى الثالث 

 2112 انشطة برامج التنمية الرياضية
 المجلس القومى للرياضة
 جمهورية مصر العربية

 االتحاد المصري لكرة اليد 2018 دراسات الترقي للمدربين من الفئة الثانية للفئة االولي  .15
 المصري لكرة اليداالتحاد  2011 دراسات الترقي للمدربين من الفئة الثالثة للفئة الثانية  .16
 االتحاد المصري لكرة اليد 2008  الدراسات االساسية للمدربين الجدد  .17
 االتحاد المصري لكرة اليد 2102،  2007  دراسات كرة اليد المصغرة  .18
 . جامعة االسكندرية 2012  دراسات التخطيط الرياضي للمستويات العليا  .19
 الرياضية للبنبنكلية التربية  2006 دراسات الحكام الجدد  .20
 

 

 األَشطخ انجحضٛخ: -6

 ثحضٗ انًبعضزٛر ٔانذكزٕراِ ٔاألثحبس انذٔنٛخ ٔانًحهٛخ انًُشٕرح 

 :ػهٗ رصبئم انًبعضزٛر ٔانذكزٕراِ انؼهًٗاألشراف  -7

  انؼهًٛخ: انًؤنفبد -8

 انًشبرٚغ : -9

 انًشرٔػبد:

 انغٓخ انًًٕنّ نهًشرٔع ػُٕاٌ انًشرٔع لًٛخ انًشرٔع انضُخ

    

 انخجراد : -10

/  2017انحصٕل ػهٗ ثطٕنخ كبس يصر نهرعبل كًذرة يضبػذ نهفرٚك االٔل ثُبد٘ صًٕحخ انرٚبضٙ انًضى انرٚبضيٙ  -1

2018 . 

انحصٕل ػهٗ انًركز االٔل ػهٗ يضزٕٖ انغًٕٓرٚخ كًذرة نًُزخيت عبيؼيخ االصيكُذرٚخ فيٙ ثطٕنيخ انغبيؼيبد انصيٛفٛخ  -2

 .2016ػبو 

 عٓخ انُشر انزبرٚخ ػُٕاٌ انجحش و

1.  
دراصخ رحهٛهٛخ الصهٕة انذفبع ثبنًٓبعًخ 

 نفرق انًضزٕٚبد انؼبنًٛخ فٙ كرح انٛذ 
 عبيؼخ االصكُذرٚخ  2012

 عبيؼخ االصكُذرٚخ  2016 رطٕٚر اصهٕة انذفبع ثبنًٓبعًخ فٙ كرح انٛذ   .2

 انًرحهخ ػُٕاٌ انرصبنخ اصى انجبحش و
ربرٚخ 

 انًُبلشخ

 حضٍ انضٛذ يُصٕر ػجذ هللا   .1

فؼبنٛخ ثؼض االداءاد انٓغٕيٛخ نًُزخجبد 

انًضزٕٚبد انؼهٛب فت انذلبئك انؼشرح االٔنٗ ٔ 

 االخٛرح فٙ يجبرٚبد كرح انٛذ 

 2018 يبعضزٛر 

 ْجخ عبثر احًذ انذرشبثٙ   .2

اصر ثرَبيظ نهزذاػٙ انحركٙ انغًبػٙ ػهٗ 

فؼبنٛخ ثؼض انزكُٕٚبد انخططٛخ انٓغٕيجخ فٙ 

 كرح انٛذ 

 2018 يبعضزٛر 

 
 صُخ انُشر انغالف اصى انكزبة انًؤنفٍٛ

1-      
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ثجطٕنيخ  1998انحصٕل ػهٗ انًركز انضبَٙ  ػهٗ يضزٕٖ انغًٕٓرٚخ كًذرة نفرٚيك يُزخيت االصيكُذرٚخ نهجُيٍٛ يٕانٛيذ  -3

 .2014انغًٕٓرٚخ نًُزخجبد انًُبطك ػبو 

انحصييٕل ػهييٗ انًركييز انضييبيٍ ثجطٕنييخ ثييبررهٗ  ثبنضييٕٚذ كًييذرة نفرٚييك َييبد٘ االصييكُذرٚخ انرٚبضييٙ )صييجٕررُظ( نهجُييبد  -4

 .2012ػبو  1999يٕانٛذ 

انحصٕل ػهٗ انًركز انراثغ ثجطٕنخ انغًٕٓرٚخ  كًيذرة نفرٚيك َيبد٘ االصيكُذرٚخ انرٚبضيٙ )صيجٕررُظ( نهجُيٍٛ  يٕانٛيذ  -5

 .2011ػبو 1999

كز انراثيغ ثجطٕنيخ كيمس يصير كًيذرة نفرٚيك َيبد٘ االصيكُذرٚخ انرٚبضيٙ )صيجٕررُظ( نهجُيبد يٕانٛيذ انحصٕل ػهٗ انًر -6

 .2015، ٔػبو  2014ػبو  1998

انحصٕل ػهٗ انًركز انضبنش ثجطٕنيخ انغًٕٓرٚيخ كًيذرة نفرٚيك َيبد٘ االصيكُذرٚخ انرٚبضيٙ )صيجٕررُظ( نهجُيٍٛ  يٕانٛيذ  -7

 .2007ػبو  1996/  1995

، ػيبو  2016االٔل ثجطٕنخ انغبيؼخ كًذرة نفرٚك كهٛخ انزرثٛخ انرٚبضٛخ نهجٍُٛ ثبإلصيكُذرٚخ ػيبو انحصٕل ػهٗ انًركز  -8

2015. 

انحصييٕل ػهييٗ انًركييز االٔل ػهييٗ يضييزٕٖ انغًٕٓرٚييخ كًييذرة نفرٚييك كهٛييخ انزرثٛييخ انرٚبضييٛخ نهجُييٍٛ ثبإلصييكُذرٚخ ػييبو  -9

 ثجطٕنخ انغبيؼبد نهمطبػبد ثبنًُصٕرح.   2016

 2016انٙ  2015يٍ  انًُٓٙ نضٕق انؼًم كهٛخ انزرثٛخ انرٚبضٛخ نهجٍُٛ عبيؼخ االصكُذرٚخ يُضك يركز انزمْٛم -10

 انٙ االٌ 2013يٍ  االرحبد انًصر٘ نكرح انٛذ يحبضر ثذراصبد رمْٛم انًذرثٍٛ انًؼزًذٍٚ نزذرٚت كرح انٛذ -11

 2017انٙ  2016يٍ  كهٛخ انزرثٛخ انرٚبضٛخ . عبيؼخ كفر انشٛخ االَزذاة نهزذرٚش نزخصص رذرٚت كرح انٛذ -12

 يذرة انفرٚك االٔل نهرعبل ثذٔر٘ انًحزرفٍٛ   -13

 ثٍُٛ   2008ثٍُٛ ٔ  2004يذرة نفرٚك كرح انٛذ يٕانٛذ  -14

 يذٚر فُٙ نًُزخت انغبيؼخ  -15

 يذرة نفرٚك كهٛخ انزرثٛخ انرٚبضٛخ نهجٍُٛ  -16

 ثٍُٛ  2003يذرة نفرٚك كرح انٛذ يٕانٛذ  -17

 ثُبد  1998يذرة نفرٚك كرح انٛذ يٕانٛذ  -18

 ثٍُٛ  1998رة نًُزخت االصكُذرٚخ نكرح انٛذ يٕانٛذ يذ -19

 ثُبد  1999يذرة نفرٚك كرح انٛذ يٕانٛذ  -20

 يذرة نفرٚك كهٛخ انذفبع انغٕ٘  -21

 ثٍُٛ  1999يذرة نفرٚك كرح انٛذ يٕانٛذ  -22

  1994،  1992يذرة نحراس انًريٗ  نفرق كرح انٛذ يٕانٛذ  -23

 ثُبد  1999/  1998يذرة يضبػذ نفرٚك كرح انٛذ يٕانٛذ  -24

 ثٍُٛ  1996/  1995يذرة يضبػذ نفرٚك كرح انٛذ يٕانٛذ  -25

 ثٍُٛ  1997يذرة نفرٚك كرح انٛذ يٕانٛذ  -26

 ثٍُٛ  2000يذرة نفرٚك كرح انٛذ يٕانٛذ  -27

 ثٍُٛ  1994،  1992يذرة نفرق كرح انٛذ يٕانٛذ  -28

 انهؼت فٗ يُزخت انذفبع انغٕٖ -29

 ضًٍ فرق يُزخت عبيؼخ االصكُذرٚخانهؼت  -30

 انهؼت ضًٍ فرٚك كهٛخ انزرثٛخ انرٚبضٛخ نهجٍُٛ ثمثٗ لٛر -31

 انهؼت نفرٚك يركز شجبة يذُٚخ ديُٕٓر -32

 انهؼت نفرٚك َبدٖ شجراخٛذ -33

 1986االَضًبو نًُزخت يصر نهُبشئٍٛ يٕانٛذ  -34

 انهؼت نفرٚك يركز شجبة يذُٚخ ديُٕٓر -35

 انهؼت نفرٚك يركز شجبة انحرٚخ ثذيُٕٓر  -36

 انهؼت نفرٚك َبد٘ االنؼبة انرٚبضٛخ ثذيُٕٓر -37

 إػزًبد انًؼبيم. / األَشطخ انًخزهفخ فٙ يغبل َظى إدارح انغٕدح / يشرٔػبد رطٕٚر انزؼهٛى -11

1- -------------------------------------------------------------------- 

 انهغبد : -12

 انهغخ االَغهٛزٚخ  -1

 انهغخ االنًبَٛخ  -2

 انهغخ انزركٛخ  -3


