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 " C. V"   السيرة الذاتية    

 

 

 حممد على القطحممد  م: ـــــــــــــــــــــــسإلا

 مدرس مساعد بقسم تدريب التمرينات واجلمباز : الوظيفـــــــــــــــــــة 

 سكندريةإلة اــجامع –كلية الرتبية الرياضية للبنني  :  لــــــــــــــالعم جهة

 .م 1980/  11/  15 الد :ــــــــــتاريخ املي

 قرية الوفائية ـ مركز الدلنجات ـ البحرية  ـــالد :حمل امليـــــــــ

 28011151803099 ـومى :الرقم القـــــــــ

 ماجستري  : ةـــــالعلمي ــةالدرج

 . يةتدريب التمرينات والعروض الرياض ص :ــــــــصــــــالتخ

 ة األسكندرية.ـجامع : رج منهاـاجلامعة املتخ

 م2001   رج :ــــــــــالتخخ ــتاري

 م2002مت أداء اخلدمة العسكرية عام  رية :ـــــــاخلدمة العسك
واــــــــــــــــنــــــالع
 قرية الوفائية ـ مركز الدلنجات ـ البحرية ن :

  متزوج   ية :ـــــاحلالة االجتماع

ون  ـــــــم التلفيـــــرق
: 0125517893   - 0453631000 

د ـــــــــــــــريـــبـــال
 :  يترونـــــــــــــــاإللك

mo_ne19@yahoo.com 

  

mailto:dr_m_moghazy@yahoo.com
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 تابع السيرة الذاتية

 -:الدرجات العلمية  

 

التخصص  السنة الدرجة
 العام

التخصص 
 اسم اجلامعة عنوان الرسالة دقيقال

 الدولة أو املؤسسة 

 2008 ماجستير
التدريب 

 الرياضي

تمرينات 

وعروض 

 رياضية

تأثير استخدام أشكال مختلفة من االيقاع 

على اكتساب وتحسين مستوى أداء 

التمرينات لطالب كلية التربية الرياضية 

 باالسكندرية 

كلية التربية الرياضية  

 جامعة -للبنين 

 األسكندرية

جمهورية 

مصر 

 العربية

 

 -الخبرات التدريسية :

بكلية التربية  الثانية( للفرقة 2004-2003)  عام تدريس مادة التمرينات والعروض الرياضية -1

 .  الرياضية جامعة األسكندرية

ضية ( بكلية التربية الريا2004 – 2003)  الثانيةتدريس مادة جمباز األرضي واألجهزة للفرقة  -2

 جامعة األسكندرية .

بكلية  األولىللفرقة  2008وحتى عام  2005  من عام تدريس مادة التمرينات والعروض الرياضية -3

   التربية الرياضية جامعة األسكندرية

( بكلية التربية الرياضية 2006 -2005)  االولىتدريس مادة جمباز األرضي واألجهزة للفرقة ـ 4

 جامعة األسكندرية.

( بكلية التربية الرياضية 2007 -2006دريس مادة جمباز األرضي واألجهزة للفرقة الثالثة ) ت -4

 . جامعة األسكندرية

( بكلية التربية الرياضية 2008 -2007تدريس مادة جمباز األرضي واألجهزة للفرقة الثالثة ) ـ 5

 . جامعة األسكندرية

بكلية  الثانيةللفرقة   2010وحتى عام  2008  ممن عا تدريس مادة التمرينات والعروض الرياضيةـ 6

 .  التربية الرياضية جامعة األسكندرية

بكلية التربية  2010 وحتى عام 2008 من عام تدريس مادة جمباز األرضي واألجهزة للفرقة الثالثة ـ 6

 . الرياضية جامعة األسكندرية
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 -المجال التربوى : -2
 

 الدولة مكان إنعقاد الدورة الدورةجمال  مدة الفرتة الدورة

 التدريس الفعال 
 

 التدريس ايام 4
مركز تنمية القدرات 
 بجامعة اإلسكندرية

 جمهورية مصر العربية

 ايام 3  مهارات االتصال 
 التدريس

 

مركز تنمية القدرات 
 بجامعة اإلسكندرية

 جمهورية مصر العربية

 التدريس ايام 3 الجوانب المالية والقانونية 
مركز تنمية القدرات 
 بجامعة اإلسكندرية

 جمهورية مصر العربية

 ايام 4 أخالقيات وآداب المهنة
 التدريس

 

مركز تنمية القدرات 
 بجامعة اإلسكندرية

 جمهورية مصر العربية

 ايام 3 اساليب البحث العلمى 
 التدريس

 

مركز تنمية القدرات 
 بجامعة اإلسكندرية

 جمهورية مصر العربية

 ايام 3 ادارة الوقت واالجتماعات
 التدريس

 

مركز تنمية القدرات 
 بجامعة اإلسكندرية

 جمهورية مصر العربية

  

 المؤتمرات العلمية: -3

 

والترويح والرياضة و التعبيرر الحريري  ةالمؤتمر االقليمى الرابع للمجلس الدولي للصحة والتربية البد ني -
 . 2008لمنطقة الشرق األوسط 

THE 4TH ICHPER .SD MIDDLE EAST REGIONAL CONGRESS-FACULTY 

OF SPORT EDUCATION-ABOQIR-ALEXANDRIA UNIVERISTY-

EGYPT-2008 
-AFRICA INTERNATIONAL SPORT CONVENTION (CISA)2009 

HOSTED BY THE FACULTY OF SPORT EDUCATION-ABUQIR-

ALEXANDRIA,EGYPT IN THE PERIOD 12-15 FEBRUARY,2009 
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 : تدريبها المشاركة فى بالعروض الرياضية التي قمت  -4
المقام بصالة المركز االوليمبى  الشبابعرض الرياضي الخاص بافتتاح اولمبياد المشاركة فى تدريب ال -

 م . 2004عام باألسكندرية 

رية  المقام فتتاح اإلولمبياد األول للجامعات المصبا الخاصرياضي العرض تدريب الالمشاركة فى  -

 م . 2008 /7/ 26األسكندرية يوم صالة المركز االوليمبى بب

إفتتاح اإلولمبياد الثاني ض للبنين وعرض مشترك بنين وبنات الخاص بعرتدريب المشاركة فى  -

 م. 20/7/2009يوم المقام بصالة المركز االوليمبى باألسكندرية للجامعات المصرية  

,  2009ى عامللجمهورية للعروض الرياضية للكليات المتخصصة بطولة اتدريب عرض المشاركة في  -

 م والحصول علي المركز الثاني للبنين .  2010

 عامللالمتخصصة غير للعروض الرياضية للكليات  طولة الجمهورية فى بالعرض الرياضي واخراج تصميم  -

 . م  2010

التمرينات والعروض  بمشروع تخرج طلبة تخصص هالخاص وض الرياضيةشارك فى تصميم العر -

 م . 2009,  2008الرياضية دفعة 

 .م  2010, م 2009المشاركة فى تدريب طابور عرض حفلة التخرج لدفعة  -

 -خبرات أخري :  -5

بوحدة ضمان الجودة واالعتماد  بكلية التربية الرياضية  السادس عشرالمعيار عضو فريق عمل  -

 .والمعتمد من جامعة اإلسكندرية 

لطالب كلية الخاصة بقسم تدريب التمرينات والجمباز نظيم  األنشطة الطالبية  مشارك  في ت -

 . ( م 2010 -2005من ) التربية الرياضية 

 .بمحافظة البحيرة م  2003 شباب مصر عاممهرجان تنظيم شارك فى  -

 .( 2010- 2006من ) مشارك في اإلشراف علي سير الدراسة  -

  م .2000, 1999للكرة الطائرة عام رى باالتحاد المص كرة طائرة ومسجلالعب  -

  -التدرج الوظيفى : -6

 م .2001بتقدير عام جيد جدا مع دور مايو بكالوريوس تربية رياضية  -

معيد بقسم تدريب التمرينات والجمباز بكلية التربية الرياضية للبنين جامعة االسكندرية  -

 م . 19/7/2002

  م . 2008/ 1/ 8فى ية الرياضية للبنين جامعة االسكندرية من كلية التربماجستير تربية رياضية  -
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االسكندرية فى  مدرس مساعد بقسم تدريب التمرينات والجمباز بكلية التربية الرياضية  جامعة -

 م .12/4/2008


