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 :بيانات عامة -1

   متولي مختار حسن بهايم االسم:

 الوظيفة الحالية: 

 23/3/1941 تاريخ الميالد:

 الحالة االجتماعية: 

 العنوان: 

 رقم الموبايل: 

       : الرقم القومى

                                   االلكتروني:البريد 

 المؤهالت العلمية: -2

 (:التدرج الوظيفي األكاديمي )الداخلي والخارجي -3

 الدولة الجامعة / المؤسسة التعليمية سنة االلتحاق بها الوظيفة

 1970 /4/10 معيد

  

 30/6/1976 مدرس دكتور

 28/8/1986 ستاذ مساعدأ

 27/7/1999 أستاذ

  

 

 :األنشطة التدريسية -4

 . المائية والرياضات المنازالت لقسم أنتقل ثم 1974 عام والجمباز التمرينات مادة بتدريس القيام -1

2- -------------------------------------------------------------------- 

3- ------------------------------------------------------------------- 

4- ------------------------------------------------------------------- 

5- ------------------------------------------------------------------- 

 الدورات التدريبية:  -5

 اسم الجهة المانحة توقيت الدورة اسم الدورة م

1.    
 

 

2.     

 الدولة عة / المؤسسة التعليميةالجام السنه الدرجة العلمية

 1968 البكالوريوس /الليسانس -1

 1976 الماجستير -2  

 1983 الدكتوراه -3
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3.     

4.     

5.     

6.     

 

 

 األنشطة البحثية: -6

 بحثى الماجستير والدكتوراه واألبحاث الدولية والمحلية المنشورة 

 :على رسائل الماجستير والدكتوراه العلمىاألشراف  -7

  العلمية: المؤلفات -8

 المشاريع : -9

 المشروعات:

 الجهة المموله للمشروع عنوان المشروع قيمة المشروع السنة

    

    

    

 

 جهة النشر التاريخ عنوان البحث م

1.    
 

2.    

3.     

4.     

5.     

 المرحلة عنوان الرسالة اسم الباحث م
تاريخ 

 المناقشة

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

 
 سنة النشر الغالف اسم الكتاب المؤلفين

1-      

2-      

3-      

4-      
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 الخبرات : -10

 ناشئين بنادي سموحة باإلسكندرية .االشتراك في التخطيط إلنشاء مدرسة سباحة لل -1

 االشتراك في اإلشراف على التدريب الميداني لطلبة الكلية . -2

 االشتراك في وضع المنهج للرياضات المائية وتحضير االمتحانات واالشتراك فى تصحيحها . -3

 االشتراك في نظام المراقبة للجان الفرق الدراسية المختلفة . -4

 إلى االن . 1977القيام بوضع الجدول الدراسي للكلية عام  -5

 القيام باإلشراف على حمام السباحة ومحطات التكرير والتسخين وتوزيع ساعات العمل بالحمام . -6

 االشتراك في معسكرات إعداد القادة .  -7

 االشتراك في اإلشراف على لجان االسر بالكلية . -8

 ووضع االمتحان والتصحيح . 1985 -84القيام بالتدريس في الدبلومة عام  -9

 وحتى اآلن . 1985عضو بمجلس القسم من  -10

 االشتراك في الريادة العلمية -11

 األشراف على الرسائل العلمية . -12

 . 1988وحتى  1985قام بالتدريس في األكاديمية العربية للنقل البحري من  -13

 . 1988 – 87قام بتدريب فريق سباحة الكلية البحرية عام  -14

 6/5/1995إلى  29/4/1995ميم وتنظيم الدورة األولى لإلنقاذ في الفترة من شارك فى تص -15
 كما قام باإلشراف عليها وأدراتها .

 . 1997 -95قام بتخطيط إدارة مدارس السباحة وتدريب فريق نادي االتحاد السكندري من  -16

 قام بتدريس الدبلومة والماجستير ووضع االمتحانات والتصحيح -17

 ( .   2009دولي )السيسا شارك فى المؤتمر ال -18

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

1- -------------------------------------------------------------------- 

2- -------------------------------------------------------------------- 

3- ------------------------------------------------------------------- 

4- ------------------------------------------------------------------- 

5- ------------------------------------------------------------------- 

 اللغات : -12

1- -------------------------------------------------------------------- 

2- -------------------------------------------------------------------- 

3- ------------------------------------------------------------------- 

4- ------------------------------------------------------------------- 

5- ------------------------------------------------------------------- 

 


