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 :بيانات عامة  -1

 محمد عبد الفتاح مغازى البياع االسم:

  مدرس دكتور الوظيفة الحالية:

 24/9/1984تاريخ الميالد: 

 متزوجالحالة االجتماعية: 

 االسكندرية  -طوسون  –مساكن أرض المحرقة العنوان: 

 01003614852رقم الموبايل: 

     28409241501711: الرقم القومى

  dr.m.moghazy@gmail.com                                 االلكتروني:البريد 

 املؤهالت العلمية: -2

 (:التدرج الوظيفي األكادميي )الداخلي واخلارجي -3

 سنة االلتحاق بها الوظيفة
الجامعة / المؤسسة 

 التعليمية
 الدولة

 م 9/4/2016 معيد
 –كلية التربية الرياضية  للبنين 

 األسكندرية جامعة

جمهورية مصر 

 م 23/8/2012 مدرس مساعد العربية

 م 20/7/2017 مدرس دكتور

 

 

 الدولة الجامعة / المؤسسة التعليمية السنه الدرجة العلمية

 م2005 البكالوريوس /الليسانس -1
 جامعة -كلية التربية الرياضية  للبنين 

 األسكندرية

جمهورية مصر 

 العربية
 م2010 الماجستير -2

 م2017 الدكتوراه -3
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 :األنشطة التدريسية -4

–بكلية التربية الرياضيية للبنيين  لفرقة االولى( ل1)والعروض الرياضية الحرة تدريس مادة التمرينات  -1

  جامعة االسكندرية . 

بكلييية التربييية الرياضييية لفرقيية النانييية ( ل2)والعييروض الرياضييية بيياالدوات  تييدريس مييادة التمرينييات - -2

 جامعة االسكندرية .  –للبنين 

جامعيية  –( للفرقيية االولييى بكلييية التربييية الرياضييية للبنييين 1جمبيياز االرضييى واالجهييزة )تييدريس مييادة  -3

 االسكندرية .  

جامعيية  –( للفرقيية النالنيية بكلييية التربييية الرياضييية للبنييين 3تييدريس مييادة جمبيياز االرضييى واالجهييزة ) -4

 االسكندرية .  

 الدورات التدريبية:  -5

 الجهة المانحةاسم  توقيت الدورة اسم الدورة م

1.  
 التدريس الفعال

 
10/2/2007 

13/2/2007 

مركز تنمية القدرات بجامعة 

 اإلسكندرية

 مهارات االتصال  .2
19/6/2007 

21/6/2007 

مركز تنمية القدرات بجامعة 

 اإلسكندرية

 19/6/2007 الساعات المعتمدة  .3
21/6/2007 

مركز تنمية القدرات بجامعة 

 اإلسكندرية

 أخالقيات البحث العلمى  .4
23/6/2007 

26/6/2007 

مركز تنمية القدرات بجامعة 

 اإلسكندرية

 النشر الدولى للبحوث العلمية  .5
26/5/2010 

28/5/2010 

مركز تنمية القدرات بجامعة 

 اإلسكندرية

 دورة تحكيم كرة اليد  .6
9/ 3  /2002  
21  /3  /2002 

 

كلية التربية الرياضية للبنين 

 األسكندريةجامعة 

7.  
 دورة تحكيم تنس الطاولة

 
7 /11  /2009  

10/11/ 2009 

 نقابة اطباء االسنان باالسكندرية  

 دورة االصابات والتاهيل البدنى  .8
1/4/2002 
16/4/2002 

-كلية التربية الرياضية للبنين 
 جامعة األسكندرية

 

 

 دورة االعداد البدنى وتقنين االحمال التدريبية  .9
1/4/2004 
20/4/2004 

 - كلية التربية الرياضية للبنين
 جامعة األسكندرية
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 دورة التدليك التمهيدية والمتقدمة  .10
23/2/2004 
13/3/2004 

 -كلية التربية الرياضية للبنين 
 جامعة األسكندرية

 كيفية التعامل مع االعاقة الذهنية رياضيا  .11
19/3/2005 
24/3/2005 

 الرياضية باالسكندريةنقابة المهن 

 التنظيم واالدارة الرياضية  .12
12/3/2005  
17/3/2005 

 نقابة المهن الرياضية باالسكندرية

 علم النفس الرياضى  .13
12/2/2005  
17/2/2005 

 نقابة المهن الرياضية باالسكندرية

 Dart Fishبرنامج دارت فيش   .14
6/1/2006  

 12/1/2006 
 -للبنين كلية التربية الرياضية 

 جامعة األسكندرية

15.  Windows 98 & Internet Explorer 5.0 

18/3/2002 
21/3/2002 

 

 -كلية التربية الرياضية للبنين 
 جامعة األسكندرية

 النقافة الرقمية  .16

Literacy Digital 
20/11/2006 

15/1/2007 
 -كلية التربية الرياضية للبنين 

 جامعة األسكندرية

17.  IT Essentials : PC Hardware and 
Software 

1/3/2008 
25/3/2008 

 -كلية التربية الرياضية للبنين 
 جامعة األسكندرية

 المفاهيم االساسية لتكنولوجيا المعلومات  .18
18/2/2007 
28/2/2007 

 -كلية التربية الرياضية للبنين 
 جامعة األسكندرية

 الملفاتاستخدام الحاسب والتعامل مع   .19
4/3/2007 
21/3/2007 

 -كلية التربية الرياضية للبنين 
 جامعة األسكندرية

 Wordمعالجة النصوص   .20
25/3/2007 
29/4/2007 

 -كلية التربية الرياضية للبنين 
 جامعة األسكندرية

 Excelمعالجة جداول البيانات   .21
2/5/2007 
4/7/2007 

 -كلية التربية الرياضية للبنين 
 األسكندريةجامعة 

 قواعد البيانات  .22

Access 

8/7/2007 
1/8/2008 

 -كلية التربية الرياضية للبنين 
 جامعة األسكندرية

 العروض التقديمية  .23

Power Point 

5/8/2007 
22/8/2007 

 -كلية التربية الرياضية للبنين 
 جامعة األسكندرية

 المعلومات وتكنولوجيا االتصاالت  .24
26/8/2007 
5/9/2007 

 -كلية التربية الرياضية للبنين 
 جامعة األسكندرية

 مقدمة عن حماية وصيانة الحاسوب الشخصى  .25
9/9/2007 
12/9/2007 

 -كلية التربية الرياضية للبنين 
 جامعة األسكندرية

 

 األنشطة البحثية: -6

 بحنى الماجستير والدكتوراه واألبحاث الدولية والمحلية المنشورة 

 جهة النشر التاريخ عنوان البحث م

1.  

أثر تنمية بعض القدرات البدنية الخاصة على أداء 

بعض المهارات الحركية األساسية للمعاقين ذهنيا 

 ( سنة .12 - 8)  من

2010 

 جامعة ، الرياضية للبنين التربية كلية

 األسكندرية

2.  

تأثير بعض تمرينات التوافق العصبى العضلى على 

 التحكم الحركى بداللة التحليل اإلليكتروميوجرافى 

 . ( سنة12-9للمعاقين ذهنياً من ) 

2017 
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 :على رسائل املاجستري والدكتوراه العلمىاألشراف  -7

  العلمية: املؤلفات -8

 املشاريع : -9

 المشروعات:

قيمة  السنة

 المشروع

 الجهة المموله للمشروع عنوان المشروع

    

    

    

3.  

 على واألجهزة باألدوات تمرينات برنامج تأثير

 األداء ومستوى العلوى الطرف عضالت تقوية

  المتحركة بالكراسى الطاولة تنس لالعبى المهارى

2018 

المجلة العلمية لعلوم وفنون الرياضة ، 

كلية التربية الرياضية للبنات ، جامعة 

 حلوان .

 المرحلة عنوان الرسالة اسم الباحث م
تاريخ 

 المناقشة

1.  
 إبراهيم محمد أحمد عرفه

 مطاوع

 بعض أشكال الستخدام التدريبية التأثيرات

 ديناميكية فى مختلفة بمقاومات القوة تمرينات

 المرحلة تالميذ لدى والحركى البدنى النمو

 . سنة( 12-9) من اإلبتدائية

 2018 دكتوراه

 دكتوراه  همام محمد لمياء جودة   .2
قيد 

 التطبيق

 سنة النشر الغالف اسم الكتاب المؤلفين 

1-      

2-      

3-      

4-      
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 اخلربات : -10

عرض الرياضي الخاص بافتتاح اإلولمبياد األول للجامعات المصرية  المقام المشاركة فى تدريب ال -1

 م . 2008 /7/ 26االوليمبى باألسكندرية يوم بصالة المركز 

المشاركة فى تدريب عرض للبنين وعرض مشترك بنين وبنات الخاص بإفتتاح اإلولمبياد الثاني  -2

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

م  2010الرياضية للكليات المتخصصة عام المشاركة في تدريب عرض بطولة الجمهورية للعروض  -3

 والحصول علي المركز الثاني للبنين .

شارك فى تصميم العروض الرياضية الخاصه بمشروع تخرج طلبة تخصص التمرينات والعروض  -4

 م . 2009،  2008الرياضية دفعة 

 م .2009المشاركة فى تدريب طابور عرض حفلة التخرج لدفعة  -5

 م .2010عرض حفلة التخرج لدفعة  المشاركة فى تدريب طابور -6

والحاصل على  2008عمل كمدرب لفريق الجمباز التابع لنادى كلية التربية الرياضية مواليد  -7

 .2015/  2014المركز االول فى بطولة الجمهورية موسم 

 . 2017/  2106بنادى سموحة موسم  2004عمل كمدرب لياقة بدنية لفريق السباحة مواليد  -8

ضى بقرية المروة التابعة للجمعية التعاونية لرئاسة الجمهورية بالساحل الشمالى عمل كمشرف ريا -9

 م .2006صيف 

   بقناة دريم سبورت فى تحليل مبارياات كارة القادم كلية التربية الرياضية للبنين فريق عمل  عضو -10

م ، وكااكلم مباريااات بطولااة االماام االفريقيااة 2007/2008الاادورى والكاالم المصاارى م لموساام  )

 .  Dart Fishم باستخدام برنامج دارت فش  2008)غانا 

 . قلعة قايتباى م –من ) المنتزه  2006المشاركة في تنظيم ماراثون االسكندرية  -11

 م . 2007شارك فى تنظيم مهرجان الطفل السكندرى  -12

 م . 18/11/2009 -13مشارك فى الدورة التثقيفية بمعهد اعداد القادة بحلوان فى الفترة من  -13

 م. 23/3/2004ل على الحزام االخضر فى الكاراتية من منطقة كفر الشيخ بتاريخ حاص -14

 .1995كونغوفو  -العب وشوكونغوفو سابق ومسجل باالتحاد المصرى للووشو -15
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 جمال نظم إدارة اجلودة / مشروعات تطوير التعليم  األنشطة املختلفة يف -16

 إعتماد املعامل. /

 2018المعيار الخامس الخاص بالجهاز االدارى للكلية فريق عمل عضو  -1

 2018منسق الجودة بقسم تدريب التمرينات والجمباز  -2

 2018عضو بلجنة االجهزة والمختبرات العلمية  -3

 اللغات : -17

Completed an English Language Course Levels (5 - 16 ) at 

The Faculty of Nursing Language Lab Alexandria 

University During The Period From 1/7/2009 To 

29/4/2010  


