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 جامعة اإلسكندرية
 بنين كلية التربية الرياضية

 قسم تدريب مسابقات الميدان والمضمار

                                                
 

     
 

  عبدهللا فرج محمد منصور
 

 مصرى : الجنسٌة م 1894/  1/  1 : الدـتارٌخ المٌـ

 مسلم     : الدٌـانة متزوج : اعٌةالحالة االجتم

 dr_as60@yahoo.co : البرٌد اإللكترونى

 01270099066 : التلٌفــــون

   

 

 
 
 
 
 

  دكتور  مدرس : ةــــالوظٌف

 كلٌة التربٌة الرٌاضٌة للبنٌن . جامعة االسكندرٌة : الجهة التابع لها

 تدرٌب مسابقات المٌدان والمضمار : ىــالقسم العلم

 التربٌة الرٌاضٌة : ام ـالتخصص الع

 مسابقات المٌدان والمضمارتدرٌب  : التخصص الدقٌق

 
 
 

 
 
 

  
 عضـو هيئةل بيان بالسيرة الذاتية
 تدريس

 بيانات شخصية : أوالً 

بيانات الوظيفة : ثانيا ً
 الحالية 

:ًالخبراتًفىً ثبلثب ً

 قنيًتالمجبلًال
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دراسية الرخصية الدولٌية إجادة التعامل مع الحاسب اآلليً إجيادة تامية ذ و لي  مين خيالل  -1
 .ICDLللحاسب اآللً 

 .   Microsoft officeكتابة البٌانات وتنظٌمها وعرضها من خالل برنامج   -2

 .   SPSSبرنامج   حصائياً بأستخدامإالجة بيانات البحوث مع -3

 تحلٌل األنشطة الرٌاضٌة الفردٌة والجماعٌة باستخدام برنامج التحلٌل الحركً   -4

 

Dart fish . 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 تاريخ الحصول  التخصص جهة الحصول علية أسم المؤهل  

 بكالورٌوس التربٌة الرٌاضٌة -
 اضٌة للبنٌنكلٌة التربٌة الرٌ

 جامعة االسكندرٌة
 م 2004 ) العاب قوي( عام

 ماجستٌر التربٌة الرٌاضٌة -
 كلٌة التربٌة الرٌاضٌة للبنٌن

 جامعة االسكندرٌة

تدرٌب مسابقات 

 المٌدان والمضمار

 م 2009

 

 دكتوراه التربٌة الرٌاضٌة  -
 كلٌة التربٌة الرٌاضٌة للبنٌن

 اإلسكندرٌةجامعة 

تدرٌب مسابقات 

 لمٌدان والمضمارا
2014 

 
  
 

اعتبارا من  االسكندرٌةجامعة  - للبنٌن بقسم العاب قوى بكلٌة التربٌة الرٌاضٌة معٌد -

 م 2009م حتى  2004

جامعة اإلسكندرٌة  –مدرس مساعد بقسم العاب القوى بكلٌة التربٌة الرٌاضٌة بنٌن  -

 0 م 2009اعتبارا من 

جامعة اإلسكندرٌة اعتبارا  –تربٌة الرٌاضٌة بنٌن بقسم العاب القوى بكلٌة ال دكتور مدرس -

 0وحتى االن 2014من 

 
 

فً تنظٌم الدولً العاشر لعلوم التربٌة البدنٌة والرٌاضٌة بكلٌة التربٌة الرٌاضٌة  االشترا  -

 م ( 2008بأبو قٌر جامعة االسكندرٌة لعام )

 ( 2008رٌاضٌة  )االشترا  فً تنظٌم المؤتمر االفرٌقً لعلوم الحركة والتدرٌب ال -

االشترا  فً تنظٌم المؤتمر العلمً لقسم تدرٌب مسابقا ت المٌدان والمضمار العوام )  -

 ( 2008ذ  2009ذ 2002

المؤهـالت والدرجات :  رابعا
 العلمية 

التدرج :  خامسا
  الوظيفى

الخبرات :  سادسا
  العلمية
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وحتى عام  2005مشرف عام علً االسكان الطالبً بكلٌة التربٌة الرٌاضٌة من عام  -

2010 

 

 

 

 

 

 

 2008ذ2009لموسم  82ذ80مدرب ألعاب قوى لفرق سموحة موالٌد  -

 .م  2009مدرب للفرق العسكرٌة لكلٌة الدفاع الجوى لموسم  -

مخطط احمال ) مدرب اللٌاقة البدنٌة ( لفرق قطاع الناشئٌن بنادي حرس الحدود من  -

   2013وحتً  2011

 2013مخطط احمال ) مدرب اللٌاقة البدنٌة ( لفرق قطاع الناشئٌن بنادي االتحاد من  -

 2014وحتً 

وحتً  2014قة البدنٌة ( لفرق قطاع الناشئٌن بنادي فاركو مخطط احمال ) مدرب اللٌا -

2015 

 2016مخطط احمال ) مدرب اللٌاقة البدنٌة ( لفرق قطاع الناشئٌن بنادي سموحة من  -

 وحتً االن

وحتً  2013مدرب اللٌاقة البدنٌة لطالب األكادٌمٌة العربٌة والنقل البحري من  عام  -

 م 2012

ٌاقة البدنٌة فً االكادٌمٌة الدولٌة لعلوم الرٌاضة من  عام محاضر فً تخطٌط االحمال والل -

 وحتً االن . 2010

 

 

 

  

 

 

 

مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس بجامعة تم الحصول عليها من  التيالدورات 
 االسكندرية

 م .  2008فبراٌر  26-24ذ و ل  فً الفترة من  أخالقٌات البحث العلمى -1
 م .  2008مارس  23-21و ل  فً الفترة من ذ تنمٌة مهارات التفكٌر -2

 م .  2008ابرٌل  6-4ذ و ل  فً الفترة من  النشر الدولى للبحوث العلمٌة -3

الخبرات :  سابعا
  العملية

:ًالذوراتًالقيبديةً ثبمنبً 

 لمهبراتًأعضبءًهيئةًالتذريس
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 م .  2012ٌناٌر  31-30ذ و ل  فً الفترة من  مهارات العرض الفعال -4

 م   2012فبراٌر  26-25ذ و ل  فً الفترة من  إعداد مشروعات البحوث التنافسٌة -5

 . 2012 -مارس 1 – 28/2ذ و ل  فً الفترة من  لوجٌا فى التدرٌساستخدام التكنو -6
 دورة فً أسالٌب التقوٌم ونما ج االسئلة  -2

 دورة فً االدارة الجامعٌة  -9

 مهارات التفكٌر الفعال  دورة  -8

 التدرٌس الفعال  دورة  -10


