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 :ثيبَبد ػبيخ -1

 هالل حسن سيد أحمد الجيزاوى   االضى:

 اضزبر يطبػذ ثقطى رذريت االنؼبة انريبضيخانٕظيفخ انحبنيخ: 

 2431/ 3/  03ربريخ انًيالد: 

 متزوجانحبنخ االعزًبػيخ: 

 الفلكى السيوف مشاعة -امللك  21شارع 2انؼُٕاٌ: 

 32331000333رقى انًٕثبيم: 

       13133032332281 : انرقى انقٕيٗ

     helal308@live.com  helal.elgizawy@alexu.edu.eg        االنكزرَٔي:انجريذ 

 انًؤْالد انؼهًيخ: -2

 (:انزذرط انٕظيفي األكبديًي )انذاخهي ٔانخبرعي -3

 انذٔنخ انغبيؼخ / انًؤضطخ انزؼهيًيخ ضُخ االنزحبق ثٓب انٕظيفخ

 2005/   1/  5 يؼيذ

 كلية التربية الرياضية للبنين
 جامعة االسكندرية

 يصر

 2002/    9/   30 يذرش يطبػذ

 2011/     5/   24 يذرش دكزٕر

 2016/  5/  29 اضزبر يطبػذ

  

 

 :األَشطخ انزذريطيخ -4

 .( االسكواش –تنس الطاولة -الريشة الطائرة  –التنس )  طرق التدريب فى جميع تخصصات العاب المضرب -1

 .االسكواش  (–تنس الطاولة -الريشة الطائرة  –التنس )  تخطيط التدريب فى جميع تخصصات العاب المضرب -2

 .االسكواش  (–تنس الطاولة -الريشة الطائرة  –التنس )  االعداد البدنى فى جميع تخصصات العاب المضرب -3

 .االسكواش  (–تنس الطاولة -لريشة الطائرة ا –التنس )  فى جميع تخصصات العاب المضرب االعداد المهارى والخططى -4

 .االسكواش  (–تنس الطاولة -الريشة الطائرة  –التنس )  فى جميع تخصصات العاب المضرب طرق القياس والتقويم -5

 .االسكواش  (–تنس الطاولة -الريشة الطائرة  –التنس )  فى جميع تخصصات العاب المضرباالنتقاء  -6

 .االسكواش  (–تنس الطاولة -الريشة الطائرة  –التنس )  تخصصات العاب المضربفى جميع تطبيقات عملية  -7

 .االسكواش  (–تنس الطاولة -الريشة الطائرة  –التنس )  فى جميع تخصصات العاب المضرب الوسائل المعينة -8

 
 
 

 انذٔنخ انغبيؼخ / انًؤضطخ انزؼهيًيخ انطُّ انذرعخ انؼهًيخ

جامعة  كلية التربية الرياضية للبنين 3004 انجكبنٕريٕش /انهيطبَص -1
 االسكندرية

 3007 انًبعطزير -2 يصر
         3022 انذكزٕراِ -3
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 انذٔراد انزذريجيخ:  -5

 اضى انغٓخ انًبَحخ رٕقيذ انذٔرح اضى انذٔرح و

1.  
نهًذرثيٍ فٗ انريشخ انطبئرح يٍ انذٔرح انزذريجيخ 

 االرحبد انًصرٖ نهريشخ انطبئرح
2003 

 

 

2.  

دٔرح رخطيط انزذريت انريبضٗ نهًطزٕيبد انؼهيب 

ثكهيخ انزرثيخ يٍ كهيخ انزرثيخ انريبضيخ نهجُيٍ 

 ثبألضكُذريخ.

2016  

   يٓبراد انزفكير انفؼبل  .3

   انزذريص انفؼبل   .4

   يٓبراد اإلرصبل  انفؼبل  .5

   أخالقيبد ٔآداة انًُٓخ  .6

   اضبنيت انجحش انؼهًٗ   .2

   إػذاد يشرٔع ثحضٗ   .8

   إدارح انٕقذ ٔاإلعزًبػبد  .9

   رقييى انزذريص   .10

   َظى انطبػبد انًؼزًذح  .11

   رُظيى انًؤرًراد انؼهًيخ  .12

   يؼبيير انغٕدح فٗ انؼًهيخ انزؼهيًيًخ  .13

   ICTP ثرَبيظ   .14

   ICDLانرخصخ انذٔنيخ نقيبدح انحبضت االنٗ   .15

16.  
يذرة انرخصخ انذٔنيخ نقيبدح انحبضت األنٗ ثكهيخ 

 انزرثيخ انريبضيخ نهجُيٍ عبيؼخ االضكُذريخ
  

12.  
 SPSS دٔرح انحسو االحصبئيخ ٔيؼبنغخ انجيبَبد 

 خٔحذح انجحٕس ٔانًؼهٕيبد كهيخ انزرثيخ انريبضي
  

18.  
دٔرح رذريجيخ نجرَبيظ انزحهيم انحركٗ 

DARTFISH   ٍيٍ كهيخ انزرثيخ انريبضيخ نهجُي 
  

19.  
 Oracle Database 10g : Applicationدٔرح 

server admin1 
  

20.  
يٍ ٔحذح  Photoshopدٔرح ثرَبيظ انفٕرٕشٕة 

 انجحٕس ٔانًؼهٕيبد كهيخ انزرثيخ انريبضيخ
  

 

 

 األَشطخ انجحضيخ: -6

 ثحضٗ انًبعطزير ٔانذكزٕراِ ٔاألثحبس انذٔنيخ ٔانًحهيخ انًُشٕرح 

 عٓخ انُشر انزبريخ ػُٕاٌ انجحش و

1.  
فؼبنيخ األداء انخططٗ نهضرثخ انطبحقخ األيبييخ 

ٔػالقزٓب ثُزبئظ انًجبريبد نالػجٗ انًطزٕيبد انؼبنيخ فٗ 

 انريشخ انطبئرح

2002 
–كهيخ انزرثيخ انريبضيخ نهجُيٍ 

 عبيؼخ االضكُذريخ –اثٕقير 
2.  

رصًيى يقيبش نهزفكير انخططٗ نجؼض األداءاد 

 انٓغٕييخ نالػجٗ انًطزٕيبد انؼبنيخ فٗ انريشخ انطبئرح
2011 

3.  
فؼبنيخ األداء انخططي انذفبػي نالػجٗ انًطزٕيبد انؼبنيخ 

فٗ انريشخ انطبئرح  كهيخ انزرثيخ انريبضخ االضكُذريخ 

 , انغسء االٔل 80انؼذد 

 يصر 2013

4.  
Relationship Between Reaction Time 

And Deception Type During Smash In 

Badminton 

 دٔنٗ ثبكطزبٌ 2014
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 :ػهٗ رضبئم انًبعطزير ٔانذكزٕراِ انؼهًٗاألشراف  -2

  انؼهًيخ: انًؤنفبد -8

 انًشبريغ : -9

 انًشرٔػبد:

 انًًٕنّ نهًشرٔعانغٓخ  ػُٕاٌ انًشرٔع قيًخ انًشرٔع انطُخ

    

    

    

 

5.  
Effect of Visual Training on Accuracy of 

Attack Shots Performance in Badminton 
 دٔنٗ يصر 2014

6.  

Effectiveness of Temporal Structure for 

Forehand and Backhand Straight 

Strokes Performance According to 

Rebound Time in Squash 

 دٔنٗ يصر 2015

2.  
فؼبنيخ ثؼض عٕاَت انؼًم انخططي نإلرضبل انًطزقيى 

 نالػجٗ انزُص انسٔعٗ انًصُفيٍ ػبنًيب
 يصر 2015

8.  
رأصير اضزخذاو عٓبز قبرف انكراد نزحطيٍ دقخ أداء 

 ٔانخهفيخ نُبشٗء انزُصانضرثزيٍ األيبييخ 
 يصر 2016

9.  
Changes in Tennis Game Characteristics 

for the Association of Tennis 

Professionals Players from 2006 to 2015 

 دٔنٗ يصر 2016

 انًرحهخ ػُٕاٌ انرضبنخ اضى انجبحش و
ربريخ 

 انًُبقشخ

 اضًبػيم ػكبشخ رايٗ   .1

فؼبنيخ انغبَت انخططٗ نصذ االرضبل فٗ انًٕاقف 

األكضر شيٕػب نذٖ الػجٗ انزُص انسٔعٗ 

 انًصُفيٍ ػبنًيب

  يبعطزير

 صجرٖ اثراْيى  دػبء  .2

فؼبنيخ ثؼض األداءاد انخططيخ نرد االرضبل نذٖ 

 الػجٗ انًطزٕيبد انؼبنيّ فٗ رُص انطبٔنخ .
  يبعطزير

 ٔنيذ ػجذانًُؼى  .3

رصًيى خريطخ انحبئط األيبيي نزحطيٍ دقخ 

 انضرثبد انؼًيقخ نُبشئي اإلضكٕاظ . 
  دكزٕراِ

 
 ضُخ انُشر انغالف اضى انكزبة انًؤنفيٍ

 2016  انزفكير انخططٗ انٓغٕيٗ ْالل حطٍ انغيسأٖ  -1


