
 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

  حسن فريج عبدالفتاح جحاد. 

 
 والترويح  قسم اإلدارة الرياضية

 كلية التربية الرياضية للبنين جامعة االسكندرية
 

 

 
 

 
 
 

 

 
Mobil:  01201044442      Fax: 5621123    E-mail: hassanfreag@yahoo.com        



  

            

 حسن فريج عبدالفتاح جحام . د / 

 ربِؼخ اإلطىٕذر٠خ -ثمظُ اإلدارح اٌز٠بض١خ ٚاٌتز٠ٚح  ثى١ٍخ اٌتزث١خ اٌز٠بض١خ ٌٍج١ٕٓ  دوتٛر ِذرص  : الوظيفة الحالية  

 5102اٌتزث١خ اٌز٠بض١خ ) ِصز (  فٟخ اٌفٍظف دوتٛراٖ : الدرجة العلمية  

 اٌتزث١خ اٌز٠بض١خ : التخصص العام  

 اإلدارح اٌز٠بض١خ : التخصص الدقيق

 0892/ 7/  52 : تاريخ الميالد

 ِصز  –وفز اٌش١خ  : محل الميالد

 ِتشٚد   : الحالة اإلجتماعية

 ِصزٜ : الجنسية

 ِظٍُ : الديانة

 االطىٕذر٠خ –اٌظؼ١ذح ِتفزع ِٓ ع خبٌذ ثٓ ا١ٌٌٛذ ط١ذٜ ثشز ِٓ اٌطفٌٛٗ  58ع 10 : العنوان

 035621129 : تليفون العمل     

 01201044442 : محمول

 5621123 : فاكس

        yahoo.comhassanfreag@ :    البريد اإللكترونى

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Phone : 01201044442 
E-mail : hassanfreag@yahoo.com        
Address: Sidi bisher - Alex.  
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 العلميةالمؤهالت 

 

 عُواٌ انرسانت انعهًٍت يكاٌ انحصول عهى انذرجت انًؤهم انعهًً انعاو

2007 
بكالوريوس التربية 

 الرياضية

كلية التربية الرياضية للبنين 

 اإلسكندريةجامعة  –ابوقير –

مع مرتبة بتقدير عام جيد جدا  

 الشرف

- 

2011 
التربية  فيالماجستير 

 الرياضية

كلية التربية الرياضية للبنين 

 اإلسكندريةجامعة  –ير ابوق –

مقترحه إلختيار الناقد الرياضى  معايير"

 " فى المؤسسات االعالمية 

2015 
 فيالفلسفة  دكتوراه

 التربية الرياضية

كلية التربية الرياضية للبنين 

 اإلسكندريةجامعة  –ابوقير  –

"إستراتيجية إعالمية لنشر ثقافة إدارة 

 األزمات باألندية الرياضية المصرية"

 

 التدرج الوظيفي

 

 من 2011وحتى  2008
 معيد بقسم اإلدارة الرياضية والترويح

 جامعة اإلسكندرية –كلية التربية الرياضية للبنين 

  2015وحتى   2011
 مدرس مساعد بقسم اإلدارة الرياضية والترويح

 جامعة اإلسكندرية –كلية التربية الرياضية للبنين 

 األنوحتى    2015من
 ور بقسم اإلدارة الرياضية والترويحمدرس دكت

 جامعة اإلسكندرية –كلية التربية الرياضية للبنين 

 
 

 

 

 

 

 



 

 انخبراث اإلدارٌت

 ربِؼخ اإلطىٕذر٠خ ٌٍؼبَ اٌزبِؼٝ ثى١ٍخ اٌتزث١خ اٌز٠بض١خ ٌٍج١ٕٓ  ػضٛ ِزٍض لظُ اإلدارح اٌز٠بض١خ ٚاٌتز٠ٚح

5102 - 5107 

 ٛاإلدارح اٌز٠بض١خ ٚاٌتز٠ٚح ٌزٕخ ضّبْ اٌزٛدح ٚاإلػتّبد ثمظُ ػض 

  ثى١ٍخ اٌتزث١خ اٌز٠بض١خ ٌٍج١ٕٓ  ربِؼخ اإلطىٕذر٠خ إدارح االسِبداٌّذ٠ز اٌتٕف١ذٜ ٌٛحذح ٔبئت 

 ٌٝاالشتزان فٝ ٌزبْ اٌىٕتزٚي ٚأػّبي االِتحبٔبد إٌٙبئ١خ ٚإطتخزاد ٔتبئذ اٌطالة ثئطتخذاَ اٌحبطت اال 

 ظتزذ٠ٓ ٚاٌٍّتحم١ٓ ثى١ٍخ اٌتزث١خ اٌز٠بض١خ ٌٍج١ٕٓ ربِؼخ جبراد اٌمجٛي ٌٍطالة اٌّتاالشتزان فٝ ٌزبْ إخ

 االطىٕذر٠خ

 5107 - 5102ٌٍفتزح ِٓ ثى١ٍخ اٌتزث١خ اٌز٠بض١خ ٌٍج١ٕٓ ربِؼخ االطىٕذر٠خ  االرٙشٖ ٚاالدٚادٛ ٌزٕخ ػض 

  اإلطىٕذر٠خاإلشزاف ػٍٝ ط١ز اٌذراطخ ثى١ٍخ اٌتزث١خ اٌز٠بض١خ ٌٍج١ٕٓ ربِؼخ 

 انًؤحًراث انعهًٍت

 اٌحبدٞ ػشز ٌٍتزث١خ اٌجذ١ٔخ ٚػٍَٛ اٌحزوخ اٌز٠بض١خ ث١ٓ إٌظز٠خ اٌذٌٚٝ اٌّؤتّز اٌؼٍّٝ تٕظ١ُ ن فٝ اإلشتزا

 5102أوتٛثز   52-52فٝ اٌفتزح ِٓ  ربِؼخ اإلطىٕذر٠خ  –ٌٍج١ٕٓ  اٌذٜ ٔظّتخ و١ٍخ اٌتزث١خ اٌز٠بض١خٚاٌتطج١ك 

  اإلشتزان فٟ تٕظ١ُ اٌّؤتّز اإلل١ٍّٟ اٌزاثغ ٌٍّزٍض اٌذٌٟٚ ٌٍصحخ ٚاٌتزث١خ اٌجذ١ٔخ ٚاٌتز٠ٚح ٚاٌز٠بضخ

 –ربِؼخ األطىٕذر٠خ  –ج١ٌٍٕٓو١ٍخ اٌتزث١خ اٌز٠بض١خ ٚاٌذٞ ٔظّتٗ ٚاٌتؼج١ز اٌحزوٟ ٌّٕطمخ اٌشزق األٚطظ 

 5119أوتٛثز  07 – 02ِصز فٟ اٌفتزح ِٓ 

 ٌمظُ االدارح اٌز٠بض١خ ثى١ٍخ اٌتزث١خ اٌز٠بض١خ ٌٍج١ٕٓ  ٠خاٌظٕٛ ١خاٌؼٍّ اد ُ اٌّؤتّزاالشتزان فٝ فبػ١ٍبد ٚتٕظ١ 

 

 انخبراث انخذرٌسٍت

 ٌٔطالة تخصص االدارح اٌز٠بض١خ ثى١ٍخ اٌتزث١خ اٌز٠بض١خ االشزاف ػٍٝ اٌتذر٠ت ا١ٌّذا ٝ 

 ػضٛ ٌزٕخ تم١١ُ طالة اٌتخصص فٝ اٌتذر٠ت ا١ٌّذأٝ ثب١ٌٙئبد اٌز٠بض١خ 

 

 جايعت االسكُذرٌت وهىنهبٍٍُ ًقراراث انذراسٍت انخاصت بكهٍت انخربٍت انرٌاضٍت حذرٌس ان

 اٌز٠بض١ٗ ٚاٌمٛا١ٔٓ اٌتشز٠ؼبد 

 اٌز٠بض١خ إٌّبسالد ادارح 

 ُاٌز٠بض١ٗ إٌّبفظبد تحى١ 



 اٌز٠بض١خ إٌّبفظبد ادارح طزق 

 ا١ٌّذأٟ اٌتذر٠ت 

 ًاإلدارح فٝ اٌّذخ 

 ٌإلدارح اٌؼ١ٍّخ األطض 

 زّبػ١خاٌ األٌؼبة إدارح 

 اٌز٠بض١خ اٌّؤطظبد إدارح 

 اٌّبئ١خ اٌز٠بض١بد إدارح 

 َاٌؼبِخ ٚاٌؼاللبد اإلػال 

 ُٚاالدارح اٌتٕظ١ 

 

 

 جايعت االسكُذرٌت وهىنهبٍٍُ بكهٍت انخربٍت انرٌاضٍت بانذراساث انعهٍا حذرٌس انًقراراث انذراسٍت انخاصت 

 ) ٍَٛحٍمخ ثحج فٟ اإلدارح ) دث 

  دثٍَٛ ( ِذخً فٟ االدارح ( 

 

 يجال االدارة انرٌاضٍتخبراث فى  

 

  5107ٚحتٝ  5102ِذ٠ز ادارٜ ٌٍفز٠ك االٚي ٌٕبدٜ و١ٍخ اٌتزث١خ اٌز٠بض١خ ٌىزح اٌمذَ ِٓ اٌفتزح 

  ِٓ ٓٚحتٝ  5102ِذ٠ز ادارٜ ثأوبد١ّ٠خ ٔبدٜ اٌشِبٌه ثبٌشزاوخ ِغ ٔبدٜ و١ٍخ اٌتزث١خ اٌز٠بض١خ ٌّذح ػب١ِ

5102 

  ٖحىُ وزح طبئز 

  اٌزبِؼ١خ ٌى١ٍخ اٌتزث١خ اٌز٠بض١خ ٌّذح حالث طٕٛادِشزف ػٍٝ اٌّذ٠ٕخ 

 

 دوراث حًٍُت انقذراث

 ٖاٌحصٛي ػٍٝ دٚرح اٌظبػبد اٌّؼتّذ 

 اٌحصٛي ػٍٝ دٚرح ٔظبَ االِتحبٔبد ٚتم٠ُٛ اٌطالة 

  ٍٝاٌجحج اٌؼٍّٝ اخالل١بددٚرحاٌحصٛي ػ 



 اٌحصٛي ػٍٝ دٚرح ت١ّٕخ اإلتصبي اٌفؼبي 

  ى١زاٌتفاٌحصٛي ػٍٝ دٚرح ت١ّٕخ  ِٙبراد 

  اٌجحٛث اٌؼ١ٍّخاٌحصٛي ػٍٝ دٚرح إػذاد ٚوتبثخ 

 ٍٝفٝ اٌؼ١ٍّخ اٌتؼ١ٍّخ ِؼب١٠ز اٌزٛدٖ دٚرح اٌحصٛي ػ 

 ٍٝدٚرح أطب١ٌت اٌجحج اٌؼٍّٟ اٌحصٛي ػ 

 اٌحصٛي ػٍٝ دٚرح تٕظ١ُ اٌّؤتّزاد اٌؼ١ٍّخ 

 اٌتؼٍُ االٌىتزٚٔٝ اٌحصٛي ػٍٝ دٚرح 

  ٍِٝؼب١٠ز رٛدح اٌتذر٠ضاٌحصٛي ػ 

  ٌٍٝتخط١ظ االطتزات١زٝدٚرح ااٌحصٛي ػ 

 تخط١ظ اٌتذر٠ت اٌز٠بضٝ ٌٍّظت٠ٛبد اٌؼ١ٍب 

 حضٛر ثزٔبِذ تخم١فٝ ٌذٜٚ االحت١بربد اٌخبصخ 

 االشتزان فٝ تٕظ١ُ اٌجطٌٛخ االٌٚٝ ٌٍزٕخ اٌزٚاد ٌٕبدٜ اصحبة اٌز١بد 

 اٌّشبروٗ فٝ تٕظ١ُ اٌٍمبء اٌخبٔٝ ٌؼ١ذ اٌز٠بضخ 

  ٝٔاٌحصٛي ػٍٝ دٚرح االصبثبد ٚاٌتأ١ً٘ اٌجذ 

 تزان فٝ تٕظ١ُ ٠َٛ إٌشبط اٌز٠بضٝ ثى١ٍخ اٌتزث١خ اٌز٠بض١خاالش 

  ٝاٌحصٛي ػٍٝ دٚرح فٝ اطبط١بد ٌغخ االشبرح ٚاٌّفزاداد االشبر٠خ فٝ اٌّزبي اٌز٠بض 

 

 اإلشراف عهى انرسائم انعهًٍت

 ِشزف ػٍٝ رطبٌخ ِبرظت١ز ٚرطبٌخ دوتٛراٖ خالي اٌؼبَ اٌحبٌٟ ثبالضبفخ اٌٝ االشزاف االوبد٠ّٟ

 
 

 رئٍس انقسى         

 

 عًٍذ انكهٍت                                                  

 

 أ.د/ َادر يحًذ يرجاٌ   رافج هُذاوي.د/ .وأ 

 


