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 عبيعخ اإلسكُذرَخ

 ثٍُُ كهُخ انززثُخ انزَبضُخ

  لسى رذرَت يسبثمبد انًُذاٌ وانًضًبر

                                                

 
 

 مصرى : الجنسية م 4991/  9/  3 : تاريخ الميــالد

 مسلم     : الديـانة أعزب  : الحالة االجتماعية

 : البريد اإللكترونى
Prof_mohamed140@yahoo.com 
profhessin14@gmail.com  

Mohamed.hussien@alexu.edu.eg  

 01270101030 : التليفــــون

  03/5621123 : اكس العمل ف

 : العنوان 
. . محرم بك ش النظام متفرع من منشا  9

 اإلسكندرية 

 إعفاء نهائى  : الموقف من التجنيد

   دكتورمدرس  : الوظيفــــة

 كلية التربية الرياضية للبنين . جامعة االسكندرية : الجهة التابع لها

  

 رذرَس هُئخعضـىن ثُبٌ ثبنسُزح انذارُخ

 
 

 محمود محمد حسين محمد 

 أوالً : ثُبَبد شخصُخ 

 انحبنُخ صبَُب ً: ثُبَبد انىظُفخ 
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 جامعة  للبنينبكليه التربيه الرياضيه  تدريب مسابقات الميدان والمضمارمعيد بقسم  -

 .  م 8/8/8043 وحتى   م4/1/8009أعتباراً من االسكندريه 

مساعد بقسم تدريب مسابقات الميدان والمضمار بكليه التربيه الرياضيه  سمدر -

 . م 8042/ 3/ 82 وحتىم  3/8/8043للبنين  جامعة االسكندريه أعتباراً من 

مدرس دكتور بقسم تدريب مسابقات الميدان والمضمار بكليه التربيه الرياضيه  -

 .اآلن م وحتى  8042/ 3/  83للبنين  جامعة االسكندريه أعتباراً من 

 

 

 

 

عنووان   دراسوة بعول العوامول الموفىرم فوى مرحلوة بنواء السورعة بماجستير رسالة  -4

 الدرجة األولى(   . سنة ، 80حت متر عدو )ت 400لسباق 

 والمضمار تدريب مسابقات الميدان : القسم العلمــى

 التربية الرياضية : التخصص العـام 

 تدريب مسابقات الميدان والمضمار : التخصص الدقيق

 تاريخ الحصول  التقدير  التخصص جهة الحصول علية أسم المؤهل  
بكالوريوس التربية  -

 الرياضية

 كلية للتربية الرياضية 

 جامعة االسكندرية 
 رياضة مدرسية 

جداً مع جيد 

 مرتبة الشرف 
 م  8002

ماجستير التربية  -

 الرياضية 

 كلية للتربية الرياضية 

 جامعة االسكندرية

تدريب مسابقات 

 الميدان والمضمار 

 امتياز 
 م  8048

دكتورام التربية  -

 الرياضية 

 كلية للتربية الرياضية 

 جامعة االسكندرية

تدريب مسابقات 

 الميدان والمضمار 

 امتياز 
 م  8043

صبنضبً : انًؤهـالد وانذرعبد 

 انعهًُخ 

 راثعبً : انزذرط انىظُفً 

 ثحبس انعهًُخ األخبيسبً : 
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رسالة دكتورام بعنوان   توثىير تنميوة التحمول الخواص بدسوتخدام إسولوبين مختلفوين   -8

   . م عدو 100على بعل المفشرات البدنية ومتغيرات األداء لسباق 

 

 
 
 
 
 محاضر باإلتحاد الدولى أللعاب القوى للمستوى األول . -4

ار لطالب الفرق الدراسوية   األولوى ، الىانيوة تدريس مادم مسابقات الميدان والمضم -8

م 8002موون عووام بالكليووة الىووانو الفصوول الدراسووو للفصوول الدراسووو األول و، الىالىووة   

 . م ، وحتى اآلن 8009/

 تدريس مادم   الوسائل المعينة فى ألعاب القوى   للفرقوة الدراسوية الرابعوة بالكليوة -3

 .  م 8009/8040للعام الدراسو 

 دم ضمان الجودم بالكلية .عضو فو وح -1

 عضو فو وحدم إدارم المشروعات بالكلية .  -2

 منسق الجودم بقسم تدريب مسابفات الميدان والمضمار بالكلية .  -3

منسووق ومقوورر المعيووار التاسووع   الطووالب والخريجووون   ضوومن محووور   الفاعليووة  -2

 التعليمية   بوحدم ضمان الجودم . 

 ين بالكلية . عضو بالهيكل التنظيمى لوحدم الخريج -9

وضووع دليوول طالووب مسووتحدا يتضوومن المعلومووات الكافيووة عوون الكليووة لجنووة   عضووو  -9

 .    وبرامجها التعليمية وخدمات الدعم واإلرشاد الطالبى

من عام  بقبول الطالب الجدد بالكلية فى لجان القدرات والخاصةشتراك اإل -40

 . م ، وحتى اآلن 8009/8009

 
 
 
 
 
 
دراسووة الرخصووة الدوليووة ، وذلووك موون خووالل ب اآللووو إجووادم تامووة إجووادم التعاموول مووع الحاسوو -4

 .ICDLللحاسب اآللو 

 .   Microsoft officeكتابة البيانات وتنظيمها وعرضها من خالل برنامج   -8

: انخجزاد فً سبدسبً 

 انًغبل انعًهً

: انخجزاد فً  سبثعبً 

 زمٍُ انًغبل ان
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 .   SPSSبرنامج   حصائياً بأستخدامإمعالجة بيانات البحوث  -3

 Dartلتحليول الحركوو اسوتخدام برنوامج اتحليل األنشوطة الرياضوية الفرديوة والجماعيوة ب  -1

fish . 

 

 
 
 
 

 . ( م  8009فبراير  83-81 )أخالقيات البحا العلمى  -4

 . ( م  8009مارس  83-84 ) تنمية مهارات التفكير -8

 . ( م  8009ابريل  3-1 )النشر الدولى للبحوا العلمية  -3

 . ( م  8048يناير  34-30)مهارات العرل الفعال  -1

  ( . م  8048فبراير  83-82 )إعداد مشروعات البحوا التنافسية  -2

 . ( م  8048 -مارس  4 – فبراير 89 )استخدام التكنولوجيا فى التدريس  -3

 م ( .  8043نوفمبر  82 – 83معايير الجودم فو العملية التدريسية )  -2

 م ( .  8043ديسمبر  1 – 3الجوانب المالية والقانونية فو األعمال الجامعية )  -9

 م  ( .  8043ديسمبر  9 – 2آداب وسلوكيات المهنة )  -9

 م ( .  8043ديسمبر  43 – 48تنظيم المفتمرات العلمية )  -40

  م ( .  8043ديسمبر  42 – 41استخدام قواعد البيانات العالمية )  -44

 م ( .  8043ديسمبر  88 – 84اإلدارم الجامعية )  -48

 م ( .  8042مايو  1 – 3وإدارم الفريق البحىو )  التنافسيةتنفيذ المشروعات البحىية  -43

 م ( .  8042مايو  44 – 40المحتوى الرقمو )  وانتاج تصميم -41

 
 
 

 
 

م مووون قسوووم 8002/8003شوووهادم تقووودير للتفووووق العلموووى والخلقوووى للعوووام الجوووامعى  -4

 المنازالت والرياضات الفردية بكلية التربية الرياضية للبنين جامعة اإلسكندرية . 

برنووامج تثليوول الموودربين ونظووام   الوودورم الدوليووة موون اإلتحوواد الوودولى أللعوواب القوووى  -8

-42   مصر –دراسة مدربى الناشئين االسكندرية  –المستوى األول الجديد  –الشهادات 

 م .  8040يوليو  83

انذوراد انمُبدَخ صبيُبً : 

 نًهبراد أعضبء هُئخ انزذرَس

 وانشهبدادانذوراد ربسعبً : 

 انحبصم عهُهب
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إلعوداد المحاضورين للمسوتوى األول الدورم الدولية من اإلتحواد الودولى أللعواب القووى  -3

 م . 8040ديسمبر  82-83  - لجامعات مصر –الجديد 

   230/390 جيوود جووداً   عام بتقوودير Local TOEFLشووهادم اللغووة اإلنجليزيووة  -1

 م . 82/3/8048بتاريخ 

®  SPSS  ( Statistics Version®SPSSالودورم األساسوية لصحصواء وبرنوامج  -2

IBM  م .  44/3/8043جامعة اإلسكندرية  –( من كلية التربية الرياضية للبنين 

الجوودم  ضومان مون مركوز توكيود مهام منسقو وحدات ضمان الجوودمالدورم التدريبية  -3

 م .  1/1/8043-8بجامعة اإلسكندرية 

مون مركوز توكيود  المراجعة الداخلية لنظم التقويم وأعموال اإلمتحانواتالدورم التدريبية  -2

 م . 89/1/8043-82ضمان الجودم بجامعة اإلسكندرية 

جامعوة اإلسوكندرية بحضوور  –التدريب بكلية التربية الرياضية للبنوين إفادم من وحدم  -9

 م. 9/48/8041بتاريخ    كيفية رفع اإلمتحانات الكترونياً بدستخدام الموديول  ندوم 

ورشوة عمول حوول   اسووتراتيجيات التعلويم والوتعلم   مون مركووز توكيود ضومان الجووودم  -9

 م .  2/9/8043بجامعة اإلسكندرية 

 
 
 
 
 

 

برنامج تثليل المدربين ونظوام الشوهادات   دورم الدولية من اإلتحاد الدولى أللعاب القوى ال-4

ابريوول  40-4   مصوور –دراسووة موودربى الناشووئين االسووكندرية  –المسووتوى األول الجديوود  –

 م . 8048

تثليول المودربين ونظوام الشوهادات   برنوامجالدورم الدولية من اإلتحاد الدولى أللعاب القوى -8

ابريووول  43-2 مصووور  –دراسوووة مووودربى الناشوووئين االسوووكندرية  –المسوووتوى األول الجديووود  –

 م. 8048

 

 

 

 

انذوراد انزً عبشزاً : 

 حبضزد فُهب 

 انزكـــــــــــــزَى: احذي عشز 
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انزكزَى يٍ أ.د/ حسٍ َذَز خُز هللا رئُس عبيعخ اإلسكُذرَخ فً " حفم انزخزط نذفعخ *  

و " ثكهُخ انززثُخ انزَبضُخ نهجٍُُ عبيعخ اإلسكُذرَخ نهعشزح أوائم انذفعخ " وكبٌ  7002

 انضبًَ عهً انذفعخ " . رزرُجً

 

 

 

 

 

  لمنطقة الشرق حضىر انًؤرًز انعهًٍ انذونٍ انعبشز نعهىو انززثُخ انجذَُخ وانزَبضُخ

 م 8009أكتوبر  -بكلية التربية الرياضية للبنين باإلسكندرية  "ICHPER" األوسط

 نمبرح أفزَمُب  انًؤرًز انزَبضً انذونٍ حضىر"CISA" بنين بكلية التربية الرياضية لل

 م .8009فبراير  41إلى  48الفترم من  –باإلسكندرية 

  ٍُحضىر انًؤرًز انعهًٍ انذونٍ انحبدٌ عشز نهززثُخ انجذَُخ وعهىو انحزكخ " انزَبضخ ث

 82 – 83الفترم من  –بكلية التربية الرياضية للبنين باإلسكندرية انُظزَخ وانزطجُك " 

 م .  8043أكتوبر 

 رًز انعهًٍ األول نكزح انسهخ " رؤَخ يسزمجهُخ نزطىَز كزح انسهخ انًشبركخ فٍ رُظُى  انًؤ

مارس  44 – 40 الفترم من –بكلية التربية الرياضية للبنين باإلسكندرية   انًصزَخ 

 م .  8042

 

 

 

 . عضو بنقابة المهن الرياضة 

 . عضو بنادى كلية التربية الرياضية 

  .   عضو بنادى أعضاء ليئة التدريس   فاروس 

 

 

 

 

 م  8040 (  لمستوى األوللتدريب الناشئين ) ا مدرب معتمد باإلتحاد الدولى أللعاب القوى 

  ثكهُخ انززثُخ انزَبضُخ فً انُشبط انصُفٍ انزبثع نىحذح انهُبلخ ، كزح سهخ يذرة كزح طبئزح

 و .  7002انجذَُخ ثبنكهُخ نعبو 

 انًؤرًزاد انعهًُخ : صبًَ عشز 

 

 انعضىَخ : صبنش عشز 

 

 انزذرَت راثع عشز : 
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  و .  7004سُخ ثُبدي انىاٌ نعبو  53يذرة كزح طبئزح أوالد رحذ 

  يذرة خبص نهُبلخ انجذَُخ نهعذَذ يٍ أثطبل انعبنى وانغًهىرَخ نزَبضبد ) انكبرارُه– 

 7002انكزح انطبئزح ( فٍ انفززح يٍ  –كزح انسهخ  –كزح انمذو  –انزبَكىَذو  –األسكىاش 

 و ، وحزً اٌِ . 

 52،  53،  51،  55ك األسكىاش " رحذ َطظ نألحًبل وانهُبلخ انجذَُخ نفزيذرة ويخ  ،

 و . 7002/7050سُخ " ثُبدٌ سًىحه نعبو  52

  55كىيُزُه " "  رحذ  –انكبرارُه " كبرب نألحًبل وانهُبلخ انجذَُخ نفزَك  يذرة ويخطظ 

 و  7051/  7057،   و 7002/7050نعبيٍ  سُخ " ثُبدي سًىحخ 53،  51، 

 نهًىسى انزذرَجٍ  ظثُبدٌ سجىررُ ك األسكىاشَوانهُبلخ انجذَُخ نفزطظ نألحًبل يذرة ويخ

 . و  7050/7055

 يٍ ثُبدٌ سجىررُظ وانجزاعى  ك األسكىاشَيذرة ويخطظ نألحًبل وانهُبلخ انجذَُخ نفز

  .  و 7054/  7053 و  ، وحزً 7051/ 7057يىسى  

  شهبدح يٍ َبدٌ سًىحخ انزَبضٍ عٍ انغهىد فٍ رحمُك اَزصبراد فزق االسكىاش

 و . 7054/  7053نهًىسى انزَبضٍ 

   ٍيذرة ويخطظ نألحًبل وانهُبلخ انجذَُخ نفزَك األسكىاش ثُبدٌ سًىحخ نهًىسى انزذرَج

 و .  7054/7052

 

 

 


