
 

1 
 

 

 

CV 

 

 

 

 :بيانات عامة -1

 السيد مصطفى حسن موسى       االسم:

 دكتور/بقسم تدريب المنازالت والرياضات الفرديةاستاذ مساعد الوظيفة الحالية: 

  م1/4/1973     تاريخ الميالد

 متزوج الحالة االجتماعية: 

 مصر–االسكندرية  –ابو قير   -المنتزه –ب   4عمارة  –:    مدينة ضباط طوسون العنوان: 

 2035628233+         :التليفونرقم 
                +201003048883 

                    +201211510108            

     27903221801611  الرقم القومى :

       dr.begad@live.com                            البريد االلكتروني:

 المؤهالت العلمية: -2

 )الداخلي والخارجي(:التدرج الوظيفي األكاديمي  -3

 الدولة الجامعة / المؤسسة التعليمية سنة االلتحاق بها الوظيفة

 1997 معيد

 2002 مدرس مساعد مصر جامعه االسكندريه

 2007 مدرس دكتور

 الدولة الجامعة / المؤسسة التعليمية السنه الدرجة العلمية

 1995 البكالوريوس /الليسانس -1

 2002 الماجستير -2 مصر جامعه االسكندريه

 2007 الدكتوراه -3
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 2015 استاذ مساعد 

  

 

 

 

 األنشطة التدريسية: -4

 مالكمه + كيك بوكس( –الفرقه االولى  ) منازالت  -1

 مالكمه( –) منازالت   الفرقه الثانيه -2

 مالكمه( –) منازالت الفرقه الثالثه   -3

 مالكمه + كيك بوكس( –الفرقه الرابعه ) تخصص التدريب الرياضى  -4

 

 

 الدورات التدريبية:  -5

 

 

 الدورة

 الفترة 

 الزمنية

 

 مجال 

 الدورة
 مكان إنعقاد الدورة

 التدريس 2008 الفعال مهارات  العرض 1-
مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات 

FLDP   اإلسكندريةجامعة    FLDC  

  التدريس 2006 الفعال  االتصالمهارات   2-

مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات 

FLDP   اإلسكندريةجامعة   FLDC  

 التدريس 2008 التدريساستخدام التكنولوجيا في  3-
مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات 

FLDP   اإلسكندريةجامعة   FLDC  

 وتقويم  االمتحاناتنظام  4-

 الطالب 
  التدريس 2009

مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات 

FLDP   اإلسكندريةجامعة   FLDC  

ونشرها ة العلميإعداد وكتابه البحوث  5-

 دوليا 
2009 

 بحث 

  علمى

مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات 

FLDP   اإلسكندريةجامعة   FLDC  

 التدريس 2009 معايير الجودة فى التدريس 6-
مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات 

FLDP   اإلسكندريةجامعة   FLDC 
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 2014 نظم ادارة المراجع البحثية العلمية  7-

 

 بحث 

 علمى

مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات 

FLDP   اإلسكندريةجامعة   FLDC  

 2014 إعداد مشروعات البحوث التنافسية   8-

 

 بحث 

 علمى

مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات 

FLDP   اإلسكندريةجامعة   FLDC  

 اتخاذ القرارات 9-

 وحل المشكالت   
2014 

 

 قيادة
مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات 

FLDP   اإلسكندريةجامعة   FLDC  

 2014 التخطيط اإلستراتيجى 10-
 

 قيادة

مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات 

FLDP   اإلسكندريةجامعة   FLDC  

 2014 معايير الجودة فى العملية التعليمية 11-
 

 التدريس

مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات 

FLDP   اإلسكندريةجامعة   FLDC  

 2014 اإلدارة الجامعية  12-
 

 قيادة

مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات 

FLDP   اإلسكندريةجامعة   FLDC  

 

 

 األنشطة البحثية: -6

 بحثى الماجستير والدكتوراه واألبحاث الدولية والمحلية المنشورة 

بحث بعنوان " تأثيير التأدريب  أت اتجأاة تطأوير  اعاليأة االداب عالأت بعأب االسأتجاباو ال سأيولوجية  –رسالة ماجستير  ▪
 . 2002سنة "  16-14خالل  ترة اعداد المالكمين المبتدئين سن 

استراتيجياو تطأوير  اعاليأة االداب التكتيكأت لأبعب متأاراو الالكأك والركأل لأد  العبأت  "بحث بعنوان  –رسالة دكتوراة  ▪

. وهت اول رسالة دكتوراة  ت مجال رياضة الكيك بوكس عامة و ت تطوير  اعية االداب الخططت  2007بوكس "  الكيك
 خاصة عالت مستو  جمتورية مصر والشرق االوسط .

 د. حمد  الجزار ( –د. عبد الرحمن سيف    –كتاب الكيك بوكسينج ) تثليف مشترك مع د. عبد ال تاح خضر  ▪
 المالكمه ) تثليف مشترك مع د. عبد ال تاح خضر (. كتاب المرجع العالمت  ت ▪
بحث منشأور بمجالأد المأرتمر االقاليمأت  الرابأع لالمجالأس الأدولت لالصأحه و التربيأه البدنيأه والتأرويت والأرق  التعبيأر   ▪

بعنأوان " دراسأة ديناميكيأة تطأور الحالأة التدريبيأة لموهأوبت المالكمأة  أت جمتوريأة   2008لمنطقة الشرق االوسأط  
 ر العربية "مص

بحث منشأور بمجالأد المأرتمر االقاليمأت  الرابأع لالمجالأس الأدولت لالصأحه و التربيأه البدنيأه والتأرويت والأرق  التعبيأر   ▪
بعنوان      " تايير الحمل المبارائت عالي مستو  عنصري ال وس او والبوتاسيوك  ي   2008لمنطقة الشرق االوسط  

 اب المباراة لمالكمي الدرجة االولي. مصل الدك قبل وايناب الجوالو وبعد انتت
بعنوان" تثيير برنامج تدريبت مقترح عالت   2013بحث منشور بالمجاله العالميه لالتربية البدنية والرياضة جامعه حالوان  ▪

 بعب المتغيراو ال سيولوجيه والبيوكيميائيه خالل  ترة االعداد لالمالكمين 
بعنوان دراسه تحالياليه لمسأا او الالكأك لأد   2013الرياضة جامعه حالوان بحث منشور بالمجاله العالميه لالتربية البدنية و ▪

 بكازاخستان بعد تعديالو القانون 2013المدرسه الكوبيه والمدرسه الروسيه  ت المالكمه خالل بطوله العالك لالمالكمه 



 

4 
 

بعنأأوان   2014حالأأوان الجزيره جامعأأه المجالأأه الدوليأأه لعالأأوك الرياضأأه بكاليأأه التربيأأه الرياضأأيه بنأأاو بأأبحأأث منشأأور ب  ▪
 "دراسه التغيراو البيو كيميائيه لالصوديوك والبوتاسيوك والسكر  ي الدك قبل وبعد الجوالو  ي رياضه المالكمه"

جامعأه االسأكندريه  –بحث منشور بمجاله تطبيقاو عالوك الرياضه " نظرياو وتطبيقاو " كاليه التربيه الرياضيه لالبنأين   ▪
 عالت  اعاليه االداب لالمالكمين ريباو الالكك عالت ك وف المدرب باسالوب نموزج المنا سهبعنوان تثيير استخداك تد 2014

جامعأه االسأكندريه  –بحث منشور بمجاله تطبيقاو عالوك الرياضه " نظرياو وتطبيقاو " كاليه التربيأه الرياضأيه لالبنأين  ▪
لالتأدريب العقالأت عالأت تطأوير  اعاليأه  بعنوان "تثيير تدريباو الالكك التخيالت ) الشادو بوكسينج ( كاسالوب تطبيقت 2014

 االداب لالمالكمين "
تأثيير بعنوان " 2016الجزيره جامعه حالوان المجاله الدوليه لعالوك الرياضه بكاليه التربيه الرياضيه بناو ببحث منشور ب ▪

 "تطوير سرعة االستجابه الحركيه وعالقتتا ب اعاليه االداب لالتجوك المضاد لد  العبت المالكمه
جامعة االسكندرية " اسأتراتيجياو انتقأاب واعأداد  –االمشاركة  ت المرتمر العالمت الدولت لكالية التربية الرياضية لالبنين  ▪

 . 2002المواهب الرياضية  ت ضوب التطور التكنولوجت واليورة المعالوماتية " 
 . 2006االسكندرية "جامعة  –االمشاركة  ت المرتمر العالمت الدولت لكالية التربية الرياضية لالبنين  ▪
المشاركة  ت  المرتمر االقاليمت  الرابع لالمجالس الدولت لالصحه و التربيأه البدنيأه والتأرويت والأرق  التعبيأر  لمنطقأة  ▪

 بعنوان " نحو واقع أ ضل لالرياضه  ت الدول العربيه ومنطقة الشرق االوسط "  2008الشرق االوسط  
 . 2009لدولت " الرياضيين والرياضة اال ريقية  " االمشاركة  ت المرتمر العالمت اال ريقت  ا ▪
جامعة الزقازيق  " نحو اسأتيمار ا ضأل لالرياضأة  –االمشاركة  ت المرتمر العالمت الدولت لكالية التربية الرياضية لالبنين  ▪

 . 2009المصرية والعربية  " مارس 
جامعة حالوان  " تحأدياو الرياضأه والتطأوير   "  –االمشاركة  ت المرتمر العالمت الدولت لكالية التربية الرياضية لالبنين  ▪

 . 2015مارس 

  

 األشراف العلمى على رسائل الماجستير والدكتوراه: -7
على الرسائل العلمية لطالب الدراسات العليا لمرحلتى الماجستير والدكتوراه بكلية التربية  يواالرشاد األكاديم مشارك في اإلشـراف 

 وحتى األن .  2007منذ  اإلسكندريةالرياضية جامعة 

 عاك . 20جامعة االسكندرية  لمدة  –تدريس مناهج المالكمة والكيك بوكسينج بكالية التربية الرياضية  ▪
 دة المالكمة لطالب الكالية بمرحالة البكالوريوس خالل تعديل الئحة الكالية الجديدة . المشاركة  ت وضع محتو  منتاج ما ▪
 المشاركة  ت وضع محتو  منتاج مادة الكيك بوكسينج  لطالب الكالية بمرحالة البكالوريوس خالل تعديل الئحة الكالية الجديدة .  ▪
 الدراساو العاليا خالل تعديل الئحة الكالية الجديدة . المشاركة  ت وضع محتو  منتاج مادة المالكمة لطالب الكالية بمرحالة  ▪
المشاركة  ت وضع محتو  منتاج مادة الكيك بوكسينج لطالب الكالية بمرحالة الدراساو العاليا خالل تعديل الئحة الكالية الجديدة  ▪

 . 
االشراف عالت رسائل الماجستير والدكتوراة المرتبطة بمجال المنأازالو ورياضأاو الأد ان عأن الأن س بقسأك تأدريب المنأازالو  ▪

 جامعة االسكندرية . –والرياضاو ال ردية بكالية التربية الرياضية لالبنين 
 لن س بقسك تدريب المنازالومناقشه رسائل الماجستير والدكتوراة المرتبطة بمجال المنازالو ورياضاو الد ان عن ا ▪

 جامعة االسكندرية  والجامعاو المصريه. –والرياضاو ال ردية بكالية التربية الرياضية لالبنين 
 تدريس رياضاو الد ان عن الن س لمستو  الدراساو العاليا دبالوك وماجستير ودكتوراة . ▪
جامعأة  –االرشاد االكاديمت لطبة الدراساو العاليا بقسأك تأدريب النتأازالو والرياضأاو ال رديأة بكاليأة التربيأة الرياضأية لالبنأين  ▪

 االسكندرية  ) تخص  منازالو  ردية ود ان عن الن س (.
 . 2009جامعة االسكندريه  –عضو لجنه خدمة البيئه وتنميه المجتمع بكاليه التربيه الرياضيه لالبنين  ▪
عضو لجنه تقييك مستو  العبت المالكمه بمشرون  مدرسة الموهوبين الرياضيين التابع لالمجالس القومت لالرياضة بجمتوريأة  ▪

 مصر العربيه.
 االتحاد المصر  لمالكمة التواة .) سابقا ( –عضو مجالس ادارة منطقة االسكندرية لالمالكمة  ▪
 محاضر دولت لدوراو اعداد وصقل المدربين . ▪
 منطقة االسكندرية . –وراو اعداد ويقل مدربت المالكمة لالتحاد المصر  لمالكمة التواة محاضر بد ▪
 محاضر بدوراو اعداد المدربين بالدوراو االساسية ودوراو الترقت لالمدربين بنقابة المتن الرياضية . ▪
 بة المتن الرياضية .محاضر بدوراو التدريب واصاباو المالعب والعالج الطبيعت والطب الرياضت والـتاهيل بنقا ▪
 عاك  . 20جامعة االسكندرية لالمالكمة  لمدة  –المدير ال نت  ل ريق كالية التربية الرياضية لالبنين  ▪
 المدير ال نت لمنتخب جامعة االسكندرية لالمالكمة . ▪
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 .2007جامعة االسكندرية   –مشرف عاك سير الدراسة بكالية التربية الرياضية لالبنين  ▪
 . 2008_  2007جامعة االسكندرية –ادارة قسك االسكان الداخالت لالطالب بكالية التربية الرياضية لالبنين  ▪
 عضو لجنة االدارة العاليا لمشرون التيقيف الرياضت لالط ل المصر .  ▪
 م وحتى األن . 2003ى بقسم تدريب المنازالت والرياضات الفردية بالكلية مشرف على اليوم الرياض- ▪
  .م2002من عام  اإلسكندريةجامعة  –مشارك في اإلشراف علي سير الدراسة بكلية التربية الرياضية للبنين  ▪
 ة.  طالب التدريب الميداني داخل مدارس المرحلة االبتدائية واإلعدادية بمحافظة اإلسكندريعلى إلشراف  ▪
والرياضية للجميع بكليه التربية الرياضيية للبنيين جامعية اإلسيكندرية  البدنيةبمركز اللياقة  ةالرياضي ةمشرف ومدرب باألنشط ▪

 م وحتى األن . 2002من عام 
 مشرف على تنظيم يوم التخرج لطالب كليه التربية الرياضية للبنين جامعة اإلسكندرية .  ▪
 كليه التربية الرياضية للبنين جامعة اإلسكندرية . ةمرشد اكاديمى على طالب الفرقة الثاني ▪
  م2011 ممن عا كليه التربية الرياضية للبنين جامعة اإلسكندريةبمرشد اكاديمى على طالب الدراسات العليا  ▪

 
 

 

 المؤلفات العلمية:  -8

 الفرقة الدراسية أسم المقرر م

 الفرقة األولى ترم ثانى 1 1المالكمه  1

 الفرقة الثانية ترم أول 2  المالكمه 2

 الثالثهالفرقة  اولترم  1 المالكمه 3

 الفرقة الرابعة المرجع العلمى فى المالكمه 4

 

 المشاريع :

 

 الخبرات : -9

 
 جامعة االسكندرية. –عاك بمجال التعاليك العالت بكالية التربية الرياضية لالبنين  20 ▪
 جامعة االسكندرية . –المدير ال نت ل رق المالكمة بكالية التربية الرياضية  -عاك   20 ▪
 المدير التن يذ  لمركز الالياقه البدنيه بكاليه التربيه الرياضيه جامعه االسكندريه . ▪
 المدير ال نت لالمنتخباو الوطنيه االماراتيه لالمالكمه  -سنواو  3 ▪
 . 2009جامعة االسكندريه  –عضو لجنه خدمة البيئه وتنميه المجتمع بكاليه التربيه الرياضيه لالبنين  ▪
توريأة مصأر عضو لجنه تقييك مستو  العبت المالكمه بمشرون  مدرسة الموهوبين الرياضيين التأابع لالمجالأس القأومت لالرياضأة بجم ▪

 العربيه.
 االتحاد المصر  لمالكمة التواة .) سابقا ( –عضو مجالس ادارة منطقة االسكندرية لالمالكمة  ▪
 محاضر دولت لدوراو اعداد وصقل المدربين . ▪

 المشروعات:

 الجهة المموله للمشروع عنوان المشروع قيمة المشروع السنة
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 منطقة االسكندرية . –محاضر بدوراو اعداد ويقل مدربت المالكمة لالتحاد المصر  لمالكمة التواة  ▪
 ربين بالدوراو االساسية ودوراو الترقت لالمدربين بنقابة المتن الرياضية .محاضر بدوراو اعداد المد ▪
 محاضر بدوراو التدريب واصاباو المالعب والعالج الطبيعت والطب الرياضت والـتاهيل بنقابة المتن الرياضية . ▪
 عاك  . 20جامعة االسكندرية لالمالكمة  لمدة  –المدير ال نت  ل ريق كالية التربية الرياضية لالبنين  ▪
 المدير ال نت لمنتخب جامعة االسكندرية لالمالكمة . ▪
 .2007جامعة االسكندرية   –مشرف عاك سير الدراسة بكالية التربية الرياضية لالبنين  ▪
 . 2008_  2007جامعة االسكندرية –ادارة قسك االسكان الداخالت لالطالب بكالية التربية الرياضية لالبنين  ▪
 ون التيقيف الرياضت لالط ل المصر . عضو لجنة االدارة العاليا لمشر ▪
 . بالكلية االلتحاق فى الراغبين الطالب لقبول المالكمه مهارة لجنه فى عضو ▪
 . اإلسكندرية جامعة للبنين الرياضية التربية كلية لطالب  الطالبية األنشطة  تنظيم في  مشارك ▪
 . اإلسكندرية جامعة للبنين الرياضية التربية بكليه  الرابعه الفرقة بكونترول فعال عضو ▪

 . اإلسكندرية جامعة – الرياضية التربية كلية نادى فى عضو  ▪
 
 

 إعتماد المعامل. / األنشطة المختلفة في مجال نظم إدارة الجودة / مشروعات تطوير التعليم -10
حتأت ك 2012 ةمركأز الالياقأة البدنيأة والرياضأية لالجميأع بالكاليأة عضو  عال  أت مجالأس ادار ▪

 األن .
 42730شعبه تدريب عضويه رقك  ة ت نقابه المتن الرياضي عضو - ▪
 بكاليه التربية الرياضية لالبنين ةامين السر لمجالس قسك تدريب المنازالو والرياضاو ال ردي - ▪

. 
 .ةبالكالي االلتحاقالمركز  لقبول الطالب الراغبين  ت  لالكونتروعضو سابق  ت لجنه  - ▪
 . ةبالكالي االلتحاقالمصارعة لقبول الطالب الراغبين  ت عضو  ت لجنه متارة  - ▪
مشأأأارك   أأأي تنظأأأيك  األنشأأأطة الطالبيأأأة  لطأأأالب كاليأأأة التربيأأأة الرياضأأأية لالبنأأأين جامعأأأة  - ▪

 اإلسكندرية .
 بكاليه التربية الرياضية لالبنين جامعة اإلسكندرية . ولت ال رقة اال لبكونتروعضو  عال   - ▪

 . اإلسكندرية جامعة –التربية الرياضية عضو  ت ناد  كالية  - ▪
 اللغات :

 
 العربية : الالغة االك  ▪
 االنجاليزية : جيد جدا  ▪

 


