
 
 

1 
 

 

CV 

 

 :بيانات عامة -1

 محمد حسن محمد على االسم:

جامعة   -بكلية التربية الرياضية للبنين و رئيس قسم تدريب الرياضات المائية استاذ دكتور الوظيفة الحالية: 
 اإلسكندرية

 2/1/1968تاريخ الميالد: 

 متزوج ويعولالحالة االجتماعية: 

 اإلسكندرية .–موحة س -مدينة اسيد –(76برج الريادة )شقة العنوان: 

 01000003112 2 00رقم الموبايل: 

       : الرقم القومى

               dr.mhassan@hotmail.com                    االلكتروني:البريد 

 المؤهالت العلمية: -2

 (:التدرج الوظيفي األكاديمي )الداخلي والخارجي -3

 الدولة الجامعة / المؤسسة التعليمية سنة االلتحاق بها الوظيفة

 15/6/1992 معيد

  

 7/10/1997 مدرس مساعد

 14/1/2003 مدرس دكتور

 25/11/2012 أستاذ مساعد

  أستاذ

 

 :األنشطة التدريسية -4

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

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

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

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

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

 الدورات التدريبية:  -5

 اسم الجهة المانحة توقيت الدورة اسم الدورة م

1.  

الدورة األساسية للمدربين  )األكاديمية  •
-1989االوليمبية إلعداد القادة )

1990. )  

 
 

 

2.  
دورة صقل االتحاد المصري للسباحة  •

1992.  
  

  دورة صقل االتحاد المصري للسباحة  •  .3

 الدولة الجامعة / المؤسسة التعليمية السنه الدرجة العلمية

  البكالوريوس /الليسانس -1

  لماجستيرا -2  

  الدكتوراه -3



 
 

2 
 

1994.  

4.  

لسباحة دورة صقل االتحاد المصري  •
المسافات الطويلة)منطقة اإلسكندرية ( 
1998.  

  

5.  
دورة تدريب سباحة )االتحاد الدولي  •

FINAللسباحة   )1991 .  
  

6.  
دورة تدريب كرة ماء )االتحاد الدولي  •

FINAللسباحة   )1991.  
  

7.  
دورة تدريب كرة ماء )االتحاد الدولي  •

FINAللسباحة   )1994 .    

8.  
تحاد دورة مدرب دولى لالنقاذ )اال •

.ILS   )2017الدولى لالنقاذ     

9.     

10.     

 

 

 األنشطة البحثية: -6

 بحثى الماجستير والدكتوراه واألبحاث الدولية والمحلية المنشورة 

 جهة النشر التاريخ عنوان البحث م

1.  

م عدو  400التمايز بين متسابقى 

والسباحين فى بعض المتغيرات 

الفسيولوجية ومكونات الدم تحت تأثير 

 ل المسابقةحم

 يوليو

2005 

 مجلة كلية التربية بكفر الشيخ

 جامعة طنطا

2.  

 الماء في بالرفع التحرك تدريبات استخدام أثر

 للسباحين الرقمي االنجاز مستوى على

 الناشئين

 "اإلسكندرية جامعة" 1997

3.  
 تنمية على المتقاطع التدريب استخدام اثر"

 " الناشئين للسباحين العضلية القوة
 "اإلسكندرية جامعة" 2002

4.  

كوسيلة  تحت الماءتأثير التدليك 

لالستشفاء علي بعض المظاهر 

الفسيولوجية لسباحي المسافات 

 الطويلة

 سبتمبر

2007 

مجلة جامعة المنوفية للتربية 

 البدنية والرياضية

5.  

أثر تناول الكربوهيدرات قبل التدريب 

االداء للسباحين  علي التحمل و زمن

 الناشئين

 اكتوبر

2008 

المؤتمر االقليمى الرابع 

للمجلس الدولى للصحة 

والتربية البدنية والترويح 

والرياضة والتعبير الحركى 

 لمنطقة الشرق االوسط

6.  
أثر تناول الكربوهيدرات قبل التدريب 

االداء للسباحين  علي التحمل و زمن

 اكتوبر

2008 

المؤتمر االقليمى الرابع 

للمجلس الدولى للصحة 
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والتربية البدنية والترويح  الناشئين

والرياضة والتعبير الحركى 

 لمنطقة الشرق االوسط

7.  

تحليل التمايز بين سباحي المستوى 

العالي والمستوى األقل المحققين 

لميدليات والغير محققين لميدليات فى 

بطولة الجمهورية لبعض المتغيرات 

 البدنية والوظيفية

 يناير

2009 

 مجلة نظريات وتطبيقات كلية

التربية الرياضية للبنين    

مجلة )جامعة اإلسكندرية 

 (دولية

8.     

9.     

10.     
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 :على رسائل الماجستير والدكتوراه العلمىاألشراف  -7

  العلمية: المؤلفات -8

 المرحلة عنوان الرسالة اسم الباحث م
تاريخ 

 المناقشة

 شحاتةإبراهيم كريم احمد   .1

بعض المحددات المورفولوجية و 
البدنية وعالقتها بزمن المرحلة 

التمهيدية و سرعة االنطالق ألسلوبي 
.–البدء لخاطف والمضمار   

  ماجستير

 محمد عبد المنعم اإلمام  .2

اثر تطوير بعض الصفات البدنية على 
فاعلية األداء المهارى لناشئي كرة 

.-سنة( 14الماء )مرحلة   
  ماجستير

 مير الششتاوىاحمد س  .3

تأثير استخدام العمل العضلى الثابت و 
المتحرك على تطوير القوة الخاصة و 

.–المستوى الرقمى للسباحين الناشئين   
  ماجستير

 محمد محمود بسطاويسى  .4

برنامج تأهيلى مقترح بعد عالج 
اصابة التهاب اوتار عضالت مفصل 

  -الكتف لدى السباحين
  ماجستير

5.  
عبد  عز اإلسالم زكريا

 الفتاح

أثر إستخدام التدريب المتقاطع على 
.–تنمية التحمل لسباحي المسافات    ماجستير 

 مصطفى غبراهيم حمودة  .6

أثر تنمية بعض القدرات التوافقية على 
مستوى األداء للمبتدئين في سباحة 

.–الصدر   
  ماجستير

 نهى حسن حمزة  .7
تحديد المعايير المورفولوجية إلنتقاء 

–مصريات الناشئات السباحات ال   ماجستير 

 أحمد سعد قطب  .8

تأثير إستخدام أسلوبين من التهدئة على 
المستوى الرقمي لسباحي السرعة 

.-سنة ( 16،  13مرحلتي )   
  ماجستير

9.  
أيمن إبراهيم أحمد 

 عشماوي

تحديد بعض الخصائص البدنية و 
الفسيولوجية لسباحي زعانف المونو 

.–للمسافات الطويلة و القصيرة   
  ماجستير

10.      

 
 سنة النشر الغالف اسم الكتاب المؤلفين

1-      

2-      
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 المشاريع : -9

 المشروعات:

 الجهة المموله للمشروع عنوان المشروع قيمة المشروع السنة

    

    

    

 الخبرات : -10

 في المجال العلمي :

 .ICHPERالبدنية والترويح والرياضة والتعبير الحركى عضو المجلس الدولى لصحة والتربية  •

المشاركة في إعداد وتنظيم المؤتمرات العلمية بالكلية واالشتراك في عضوية لجانها المختلفة من  •
 وحتى اآلن . 1996

 اجتاز بنجاح كل من البرامج اآلتية : •
ات بجامعة اإلسكندرية إدارة البحث العلمي من مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقياد .1

2005. 
مهارات العرض الفعال من مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بجامعة اإلسكندرية  .2

2005. 
 .2005تكنولوجيا التدريس من مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بجامعة اإلسكندرية  .3
 2006يئة التدريس والقيادات بجامعة اإلسكندرية الساعات المعتمدة من  مركز تنمية قدرات أعضاء ه .4

. 
 . 2006أدارة األزمات  من  مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بجامعة اإلسكندرية  .5

في المجال التطبيقي :   

 رئيس لجنة تقييم البراعم باالتحاد المصرى للسباحة •
 .حتى االن 2012ة من محاضر باالكاديمية االولمبية المصرية العداد القاد  •
 عضو لجنة اإلنقاذ واالختبارات باالتحاد المصرى للغوص واالنقاذ والسباحة بالزعانف •

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

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

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

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

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

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

 اللغات : -12

 ) اللغة األم ( العربية -1

 االنجليزية ) إجادة تامة ( -2

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

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

3-      

4-      



 
 

6 
 

 


