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 :بيانات عامة -1

 حازم حسن محمود محمد عبدهللا االسم:

 استاذ  الجمبازبقسم تدريب التمرينات والجمبازالوظيفة الحالية: 

 1970/ 6/ 20تاريخ الميالد: 

 متزوجالحالة االجتماعية: 

 ش احمد باشا ترك فلمنج 11العنوان: 

 01201711553 -01000003910رقم الموبايل: 

       27006200201175: الرقم القومى

   hazom1970@hotmail.com                                االلكتروني:البريد 

 المؤهالت العلمية: -2

 (:التدرج الوظيفي األكاديمي )الداخلي والخارجي -3

 الدولة الجامعة / المؤسسة التعليمية سنة االلتحاق بها الوظيفة

 1992 معيد

 مصر االسكندرية

 1996 مدرس مساعد

 2001 مدرس دكتور

 2006 استاذ مساعد

 2018 استاذ

 

 :األنشطة التدريسية -4

 تدريس جميع مواد القسم الخاصة بمادة الجمباز- -1

 التدريس بقسم االدارية الرياضية بنفس الكلية  -2

 بقسم التربية االساسية بفرع مطروحالتدريس  -3

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

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

 

 

 

 

 الدولة الجامعة / المؤسسة التعليمية السنه الدرجة العلمية

 1991 البكالوريوس /الليسانس -1

 1996 الماجستير -2 مصر االسكندرية

 2001 الدكتوراه -3
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 الدورات التدريبية:  -5

 اسم الجهة المانحة توقيت الدورة اسم الدورة م

 ابريل 30-29 اتخاذ القرار وحل المشكالت  .1

تنمية قدرات اعضاء مركز 

هيئة التدريس والقيادات 

 بجامعة االسكندرسة

 

  ابريل 27 -26 نظم االمتحانات وتقويم الطالب  .2

  مايو 11- 10 القوانين واللوائح الجامعية  .3

  يونيو 6 – 5 القيادة والتفكير االستراتيجى  .4

5.  
تنفيذ المشروعات البحثية الممولة وادارة الفريق 

 البحثى
  يونيو 22 -21

6.     

 

 

 األنشطة البحثية: -6

 بحثى الماجستير والدكتوراه واألبحاث الدولية والمحلية المنشورة 

 :على رسائل الماجستير والدكتوراه العلمىاألشراف  -7

  العلمية: المؤلفات -8

 جهة النشر التاريخ عنوان البحث م

1.  

اثر استخدام اسلوب التمرينات المشابهة 

لتحسين بعض مهارات القوة والثبات لالعبى 

 الجمباز

1996 
 ماجستير

 

 

  .2 دكتوراه

البرامج التدريبية تصميم وتنفيذ بعض 

وتأثيرها على مستوى اداء الناشئين لمهارة 

الدورتين المتكورتين خلفا على بعض اجهزة 

 الجمباز

2001 

3.     

4.     

5.     

 المرحلة عنوان الرسالة اسم الباحث م
تاريخ 

 المناقشة

 محمود عبدالعال عكاشة  .1

ببعض المتغيرات actin3عالقة النمط الجينى 

 البدنية والفسيولوجية كمؤشر النتقاء الناشئين

 فى الجمباز الفنى

 2016 دكتوراه

 محمد عباس حسين بوعباس  .2

برنامج تمرينات مقترح لتنمية بعض القدرات 

البدنية وتأثيره على االداء المهارى لجمباز 

 المرحلة االبتدائية لدولة الكويت 

 2012 ماجستير

 عواطف منصور عبدهللا   .3
اثر برنامج تدريبى مرحلى النتقاء الموهوبين 

 برياض االطفال فى الجمباز بالجماهيرية الليبية 
 2008 دكتوراه 

 محسن محمد سلطح  .4

فعالية استخدام بعض اساليب التدريس 

المتباينة على االداء المهارى والتحصيل 

المعرفى لبعض مهارات الجمباز لتالميذ 

 المرحلة االعدادية

 2008 ماجستير 

 محمد على ابراهيم السيد  .5

كفاءة المنظومة الحسية وعالقتها بمستوى 

 12االداء المهارى لدى ناشئى الجمباز تحت 

 سنة

 2008 ماجستير
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 المشاريع : -9

 المشروعات:

 الجهة المموله للمشروع عنوان المشروع المشروعقيمة  السنة

    

    

    

 الخبرات : -10

 2011التدريس بجامعة السلطان قابوس  ولمدة تيرم دراسى كأستشارى زائرعام  -1

 2016وحتى  2012التدريس بجامعة الباحة بالمملكة العربية السعودية من  -2

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 اللغات : -12

 االنجليزية . -1

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

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

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

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

 

 
 سنة النشر الغالف اسم الكتاب المؤلفين

1-      

2-      

3-      

4-      


