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 :بيانات عامة -1

 حسين أحمد السيد حجــــــــــــاج االسم:

أستاذ بقسم تدريب المنازالت والرياضات الفردية ووكيل كلية التربية الوظيفة الحالية: 

 الرياضية للبنين لشئون التعليم والطالب سابقا  

 م27/10/1951تاريخ الميالد: 

 3متزوج ويعول +الحالة االجتماعية: 

 اإلسكندرية –برج مكة المكرمة  –سان استفانو العنوان: 

 01005264896رقم الموبايل: 

      25110270104317 الرقم القومى :

   hussein hagag@yahoo.com                                البريد االلكتروني:

 المؤهالت العلمية: -2

 التدرج الوظيفي األكاديمي )الداخلي والخارجي(: -3

 الدولة الجامعة / المؤسسة التعليمية سنة االلتحاق بها الوظيفة

 1/10/1975 معيد

 جامعة حلوان 

 جامعة األسكندرية
 مصر

 22/12/1979 مدرس مساعد

 12/8/1984 مدرس دكتور

 18/9/1988 أستاذ مساعد

 31/10/1995 استاذ دكتور

 

 األنشطة التدريسية: -4

 اإلشراف على شعبة المبارزة  بالقسم. -1
 رئاسة شعبة المبارزة بالقسم. -2
 للفرقتين األولى والثانية.تدريس مادة المبارزة  -3
 تدريس مادة الهوايات )تخصص مبارزة للفرقة الرابعة(. -4
 قام بإعداد الكتب والمذكرات العلمية لمادة المبارزة لطالب الكلية. -5
اإلشتراك مع قسم الرياضة المدرسية فى تدريس مادة طرق تدريس المنازالت للفرقة الرابعة )الئحة  -6

 جديدة(.
 القسم والبرامج الدراسية للمبارزة. اإلشتراك فى وضع خطة -7
 اإلشراف على تدريب فريق المبارزة بالكلية. -8

 الدولة الجامعة / المؤسسة التعليمية السنه العلميةالدرجة 

 1975 البكالوريوس /الليسانس -1
 جامعة حلوان 

 
 1979 الماجستير -2 مصر

 1984 الدكتوراه -3
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 الدكتوراه. –الماجستير  -التدريس للدراسات العليا لمراحل الدبلوم  -9
 اإلشتراك فى مناقشة إطارات البحوث المقدمة للقسم لنيل درجتى الماجستير والدكتوراه. -10
 توراه.اإلشتراك فى اإلمتحانات التأهلية للدك -11
 –الكاراتيه –اإلشراف العلمى على رسائل الماجستير والدكتوراه فى تخصصات)المبارزة -12

 الكونج فو(. –التايكوندو
 اإلشتراك فى مناقشة العديد من رسائل الماجستير والدكتوراه. -13
 اإلشتراك فى إجتماعات مجلس القسم وأنشطته العلمية. -14

 

 الدورات التدريبية:  -5

 اسم الجهة المانحة توقيت الدورة اسم الدورة م

1.  
 p2المهارات االدارية 

11 – 14  /6  /

2005 

 

 جامعة االسكندرية

2.  
 الجوانب المالية بالجامعات 

25 – 27  /6/ 

2005 
 جامعة االسكندرية

 الجوانب القانونية   .3
27 – 30  /8/ 

2005 
 جامعة االسكندرية

4.  
 جامعة االسكندرية 6/9/2005-3 اتخاذ القرارات وحل المشكالت 

 جامعة االسكندرية 12/3/2006-11 االدارة الفعالة لالزمات   .5

6.  
 جامعة االسكندرية 14/3/2006-13 ادارة الوقت الفعال

 

 

 األنشطة البحثية: -6

 بحثى الماجستير والدكتوراه واألبحاث الدولية والمحلية المنشورة 

 جهة النشر التاريخ عنوان البحث م

1.  

" تأثير لعبة السالح على تنمية بعض 
عناصر التوافق العضلي العصبي لالعب 

" 
2/8/1979 

كلية التربية الرياضية للبنين 
 جامعة حلون

2.  
" تأثير تنية التحمل الخاص على دقة 

 طعنة المبارزين المبتدئين  "
18/4/1984 

كلية التربية الرياضية للبنين 
 جامعة حلون

3.  
وضع مستويات معيارية لبعض القدرات 

 البدنية الخاصة بالمبارزات الناشئات
1995 

 كلية التربية الرياضية للبنين
 جامعة االسكندرية

4.  

تأثير أحمال تدريبية مقترحة على بعض 
المهارية ومستوى  –المحددات البدنية 

تحسين األداء للجملة الحركية الدولية 
"كاتا" المؤداة بأسلوب الشورى والشورين 

2008 
 كلية التربية الرياضية للبنين

 جامعة االسكندرية
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 األشراف العلمى على رسائل الماجستير والدكتوراه: -7

 

 

 المؤلفات العلمية:  -8

 برياضة الكاراتيه

5.  

وضع مستويات معيارية لبعض إختبارات 
ت الحس الحركية لناشئى اإلدراكا

 المبارزة
2008 

 كلية التربية الرياضية للبنين
 جامعة االسكندرية

 المرحلة عنوان الرسالة اسم الباحث م
تاريخ 

 المناقشة

1.  

"تأثير تطوير القوة الخاصة بإستخدام  احمد عاطف طلبة مدكور
المركب على سرعة أداء حركات التدريب 

 20الرجلين للمبارزين الناشئين تحت 
 سنة".

 2016 ماجستير

2.  

تاثير تطوير بعض القدرات الحركية  محمد اشرف عبد اللطيف
الخاصة على فاعلية اداء الوثبة السهمية 

 لناشئ المبارزة بسالح الشيش .
 2018 ماجستير

3.  

"اثر استخدام التدريب المركب المتوازى  حسين على محمد اشكنانى 
لتطوير بعض القدرات الحركية على 

مستوى اداء الركالت االكثر استخداما لدى 
العبى مسابقة الكروجى برياضة 

 التايكوندو ".

 2018 ماجستير

4.  

أثر تطوير تكتيكات الهجوم بالطرح علي  محمد إبراهيم أبوحشيش
األداء لالعبي الورش كونغ فاعلية 

 فو/ساندا(
 2014 دكتوراه

5.  

تأثير أستراتيجية البناء الهجومي بهيكل  أحمد خميس غازي
الوحدة التدريبية علي فعالية محددات 

النشاط الخططي لالعبي مسابقة القتال 
 الفعلي )الكوميتية( برياضة الكاراتية 

 2015 دكتوراه

 
 سنة النشر الغالف اسم الكتاب المؤلفين

 د /حسين احمد  حجاج  -1
 الطنبولىد/ رمزى 

مذكرة في المبارزة بسالح 
 الشيش

ماهى لخدمات 
 الكمبيوتر

1996 

 د /حسين احمد  حجاج  -2
 د/ رمزى الطنبولى

 1999 دار الفتح المبارزة " سالح الشيش "
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 المشاريع : -9

 المشروعات:

 الجهة المموله للمشروع عنوان المشروع قيمة المشروع السنة

2008 
المؤتمرات 

 العلمية

المؤتمر اإلقليمي الرابع للمجلس الدولي 
للصحة والتربية البدنية والترويح والرياضة  

والتعبير الحركى  لمنطقة الشرق األوسط 
نجو واقع فضل للرياضة في الدول العربية 

 ومنطقة الشرق األوسط

 -كلية التربية الرياضية للبنين
 جامعة اإلسكندرية

 

2009 
المؤتمرات 

 العلمية
المؤتمر الرياضي  الدولي لقارة إفريقيا  

CISA 
 -كلية التربية الرياضية للبنين

 جامعة اإلسكندرية

2009 
المؤتمرات 

 العلمية
المؤتمر العلمي الدولي األول  )الرياضية 

 والطفولة  (
 كلية التربية الرياضية

 جامعة طنطا

2010 
المؤتمرات 

 العلمية

 الثالثالمؤتمر العلمي الدولي 
التربية  البدنية والرياضية  )تحديات -عشر

 االلفية الثالثة(

كلية التربية الرياضية للبنين 
 جامعة حلوان -الهرم

2013 
المؤتمرات 

 العلمية

المؤتمر العلمي الدولي الحادي عشر للتربية 
البدنية وعلوم الحركة )الرياضية بين النظرية 

 والتطبيق (

الرياضية للبنين كلية التربية 
 جامعة األسكندرية

2016 
المؤتمرات 

 العلمية
المؤتمر العلمي الدولي السابع )التنمية 
 البشرية والقضايا الرياضية المعاصرة(

كلية التربية الرياضية للبنات 
 جامعة حلوان

 

 د /حسين احمد  حجاج  -3
 د/ رمزى الطنبولى

 رجب للكمبيوتر المبارزة
2001 
2002 

 د /حسين احمد  حجاج  -4
 الطنبولىد/ رمزى 

 د/ حمدى الجزار
 2003 دار الجامعيين الكاراتيه

 د /حسين احمد  حجاج  -5
 د/ رمزى الطنبولى

 المبارزة علم وفن
الفتـــح للطباعة 

 والنشر
2005 

6-  
 د /حسين احمد  حجاج
 د/ رمزى الطنبولى

 المهارات األساسية للمبارزة
الفتـــح للطباعة 

 والنشر

2005 
 
 

7-  
 أسس التربية البدنية الحركية حجاجد /حسين احمد  

الفتـــح للطباعة 
 والنشر

2008 

8-  
 أسس التربية البدنية والرياضة د /حسين احمد  حجاج

الفـــتح للطباعة 
 والنشر

2008 
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 الخبرات : -10

المجتمزع حاصل علي درع جامعة اإلسكندرية للتميزز اإلداري لشزهله وظيفزة وكيزل الكليزة لشزئون خدمزة  -1
 . وتنمية البيئة وكذلك شئون التعليم والطالب

 عضوية مجلس الكلية. -2
 عضوية لجنة الدراسات العليا والبحوث بالكلية. -3
 عضوية لجنة شئون التعليم والطالب بالكلية. -4
 العالقات الثقافية بالكلية.عضوية لجنة  -5
 اإلشراف العام على سير الدراسة بالكلية. -6
 اإلشتراك فى الكنترول وأعمال اإلمتحانات بالكلية. -7
 الرابعة )الئحة جديدة(. –الثالثة  –رئاسة كنترول فرق الكلية الثانية  -8
لطزززالب اإلشزززتراك فزززى لجزززان إختبزززارات القزززدرات الرياضزززية ورئاسزززة كنتزززرول القزززدرات الرياضزززية ل -9

 المستجدين.
 اإلنتداب بقسم الرياضة المدرسية لإلشراف على طلبة التدريب الميدانى. -10
 اإلشتراك فى المعسكرات الطالبية. -11
 اإلشتراك فى إجراء العديد من البحوث العلمية فى مختلف المجالت والمؤتمرات. -12
الرياضززية جامعززة التززدريس بالدراسززات العليززا لمراحلتززى الماجسززتير والززدكتوراه بكليززة التربيززة  -13

 األسكندرية.
 اإلشتراك فى اإلمتحانات التأهلية للدكتوراه بكلية التربية الرياضية جامعة األسكندرية. -14
 عضوية اإلتحاد السعودى للتربية البدنية والرياضة. -15
 عضوية اإلتحاد السعودى للطب الرياضى. -16
 العمل كمحكم بالعديد من المجالت العلمية فى التربية البدنية. -17
 مل كمحكم باللجنة العلمية الدائمة لوظائف األساتذة واألساتذة المساعدين )تدريب رياضى(.الع -18
العمل كمحكم بلجنة التحكيم ألحسن الرسائل فى درجتى الماجستير والدكتوراه تخصص تدريب  -19

 جامعة المنصورة. –رياضى 
 مقرر اللجنة العليا لمشروع "معا نحو جامعة اإلسكندرية بال تدخين". -20
 شاركة فى مشروع تطوير قرية الجزائر بمحافظة األسكندرية.الم -21
المشاركة فى المشروع البحثى الخزاص بدراسزة التشزوهات القواميزة لتالميزذ المرحلزة االعداديزة  -22

 بمحافظة األسكندرية.
 

 إعتماد المعامل. / األنشطة المختلفة في مجال نظم إدارة الجودة / مشروعات تطوير التعليم -11

 معيار الخدمة اإلجتماعية لمعاير الجودة .مسئول  -1

 
 


