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 سرية الذاتيةال
 

 بيانات شخصية:

 األســـــــــــــــــــــــــم
 مهاب عبد الرزاق احمد دسوقي .: 

 : ذكر . الجنــــــس

 . 21/5/1971:  تاريخ الميـــالد

 : مصري .            الجنسيــــــة

                   سنوات(.             10سنوات ( وبنت ) 12)  بنت: متزوج ويعول  الحالة االجتماعية

كلية  –التمرينات والجمباز  تدريب بقسم : أستاذ تدريب الجمباز الوظيفة الحاليــة 

 جامعة اإلسكندرية. –التربية الرياضية بنين

                                       : mohab4@hotmail.com  البريد األلكترونى             

                 

 : نقابة المهن الرياضية . ت التي ينتمي إليهاالنقابا

 01001023318:  التليفون المحمول
 

 املؤهالت الدراسية:

 .1993بكالوريوس التربية الرياضية  -

 . 1998ماجستير التربية الرياضية )قسم التمرينات والجمباز(  -

مباز" جامعه االسكندريه عام دكتوراه فى الفلسفة فى التربية الرياضية من قسم "التمرينات والج -

2002. 

 السلم الوظيفي:

 .1998إلى  1995معيد بقسم التمرينات والجمباز من سنة  -

 .2002إلى  1998مدرس مساعد بقسم التمرينات والجمباز من  -

 .2007حتى  2002مدرس بقسم التمرينات والجمباز من  -

 .2014وحتى 2007مرينات والجمباز من أستاذ مساعد بقسم تدريب الت -

 حتى االن2014استاذ تدريب الجمباز بقسم تدريب التمرينات والجمباز منذ  -

 الواد التي ميكنه بتدريسها :
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 العاب قوي –لياقه بدنية  –سباحه  –تمرينات  –جمباز  -

 يقوم بها داخل القسم والكلية:ـ التياألعمال 

 التمرينات والجمباز. تدريبعضو بمجلس قسم  -

 بجميع أعمال التدريس بالقسم لجميع الصفوف الدراسية.يقوم  -

تدريس مقرررات التمرينراتا الجمبراز الفنريا األعرداد البردنيا األعرداد المهراريا وجمبراز الت صر   -

 وحتي اآلن . 1995عمليا" ونظريا" لطالب مرحلة البكالوريوس منذ 

بازا االنتقاء في الجمبازا وحلقات البحث تدريس مقرر التقويم في الجمبازا الوسائل المعينة في الجم -

 وحتى اآلن. 2002لطالب الت ص  منذ 

اإلشرررراف علررري طرررالب التررردريب الميرررداني شرررعبتي تررردريب ت صررر  جمبررراز وطررررق التررردريس منرررذ  -

 وحتي اآلن.2002

القيررام بجميررع األعمررال الموكلررة إلرريا مررن رئرريس القسررم )امتحانررات عمليررةا نظريررةا  أعمررال كنترررولا  -

 اقبة امتحاناتا مراجعة تواصيف المقررات ا ومراجعة المقررات الدراسية(.  مر

 اإلشراف الدوري على سير الدراسة بالكلية . -

 القيام بجميع األعمال الموكلة إليا من عميد الكلية.  -

 .م 2013م ا 2008 ا م1997ا 1993المشاركة في تنظيم المؤتمر العلمي ال ا  بالكلية عام-

 ركة في أعمال المؤتمرات العلمية المحلية والدولية بالقسم والكلية بجامعة اإلسكندرية . المشا-

 

 اإلشراف علي الرسائل العلمية لمرحلتي الماجستير والدكتوراه. -

 المشاركة في حلقات المناقشات العلمية دا ل القسم والكلية لتسجيل درجتي الماجستير والدكتوراه. -

 ممتحنين لمقرر التدريب الميداني ) التربية العملية ( لمرحلتي البكالويورس. عضو في لجنة ال -

 )سابقا( . عضو في اللجنة الثقافية بالكلية -

 عضو في لجنة المكتبة بالكلية. )سابقا(. - 

 عضو في لجنه البيئة و دمة المجتمع. -

دا رل الكليرة و ارجهرا منرذ  المشاركة في التدريب واإلشرراف علري العررول الرياضرية التري نظمرت -

 الت رج وحتى اآلن.

 عضو في لجنة ا تبارات القدرات للقبول بالكلية . -

 2018القائم بأعمال وكيل الكلية لشئون تنمية البيئة والمجتمع من شهر فبراير  -

 ـيقوم بها داخل اجلامعه  األعمال التي

 ة .مشرف العام على المدن الجامعية بجامعة االسكندريال  -
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 االشرتاك يف املؤمترات العلمية :ـ

عضو اللجنة التنظيمية للمؤتمر العلمي األول )الجمباز والتمرينات واللياقة البدنية للجميع تأهيل -

 .1993يناير  9-7جامعة اإلسكندرية من  –وترويح( كلية التربية الرياضية للبنين 

اتيجيات انتقاء وإعداد المواهب الرياضية في عضو اللجنة التنظيمية للمؤتمر العلمي الدولي استر -

ضوء التطور التكنولوجي والثورة المعلوماتية لكلية التربية الرياضية للبنين بأبو قير جامعة اإلسكندرية 

2002 . 

 . 2004عضو اللجنة التنظيمية للمؤتمر العلمي الدولي الثامن لعلوم التربية البدنية الرياضية  -

كلية التربية  لعلوم التربية البدنية الرياضية يمية للمؤتمر العلمي الدولي الثامنعضو اللجنة التنظ-

 . م 2008الرياضية للبنين جامعة اإلسكندرية 

 

الدولي لقارة إفريقيا سيسا بكلية التربية الرياضية  يعضو اللجنة التنظيمية للمؤتمر الرياض -

 م .2009للبنين جامعة اإلسكندرية 
المؤتمر العلمي الدولي الثامن لعلوم التربية البدنية الرياضية كلية لتنظيمية عضو اللجنة ا -

 م .2013التربية الرياضية للبنين جامعة اإلسكندرية 
 

 يقوم بها خارج الكلية :ـ التياألعمال 

 (.لدرجات الم تلفة ) حتى الدرجه االولىالمستوى كالعــــب:  العب جمباز سابق با

 .1989مدرب للجمباز الفني آنسات منذ  تاريخ بدء التدريـب:

 حتى اآلن. 1995مدرب منت ب مصر للجمباز الفني آنسات منذ  -المستوى كمـــدرب:   

 . الرياضي باإلسكندريةمدرب فريق الدرجة األولى والثانية بنادي سبورتنج  -                            

 .  الرياضي باإلسكندريةسنة آنسات بنادي سبورتنج 13مدرب فريق تحت  -                            

 مدير فني لقطاع البنات للجمباز الفني بنادي سبورتنج الرياضي باإلسكندرية. -                            

     ؤسسه العسكريه  باإلسكندرية.مدير فني للجمباز الفني بنادي الم -                            

 .عضو اللجنه الفنية باالتحاد المصري للجمباز -    

 المدير الفني للجمباز الفني بنادي سموحه . -    

 –معة اإلسكندرية اج –كلية التربية الرياضية بنات  –الرياضية  لقسم اإلدارة ارجي  كممتحنتم انتدابه  -

2011-2012/ 2012-2013 /2013– 2014/ 2014- 2015                                              

  2015 -2016/  
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  الدورات التدريبية التي مت احلصول عليها:

دورة التدريب األساسية من األكاديمية االولمبية التي أقيمت بالقاهرة في الفترة من  -1

 20/7/1991إلى  1991 /20/5

 -2االتحاد الدولي للجمباز بالقاهرة في الفترة من دورة التدريب الدولية التي أقامها  -2

18 /9/ 1993. 

دورة التدريب التي أقامها االتحاد المصري للجمباز والتي أقيمت بنادي االولمبي في  -3

 .1995 /10/ 11-8الفترة من 

دورة التدريب الدولية التي أقامها االتحاد الدولي للجمباز بالقاهرة المستوى األول في  -4

 .2004 /5/ 20 -14 الفترة من

دورة التدريب الدولية التي أقامها االتحاد الدولي للجمباز بالقاهرة المستوى الثاني في  -5

 2007 /5/ 20 -14الفترة من 

دورة التدريب األساسية في المهرجانات والعرول الرياضية من مديرية الشباب  -6

 .1995 /9/  13-5والرياضة باإلسكندرية في الفترة من 

 

 تحكيم:دورات ال

دورة في تحكيم الجمباز الفني رجال والتي أقامها اإلتحاد المصري للجمباز في الفترة من  -

8- 15/10/ 1994. 

دورة التحكيم الدولية في الجمباز الفني اآلنسات والتي أقيمت بالمركز االولمبي بالمعادي  -

 ) حكم دولي في جمباز اآلنسات(.14/4/1997 -10في الفترة من 

 

 تدريبية التي قمت بالتدريس فيها : الدورات ال

دورة التدريب األساسية التي أقامتها نقابة المهن الرياضية باإلسكندرية في الفترة من  -

 . 14/4/1998إلى  1998 /3 /21

-9-8-7ورشة عمل اقامها االتحاد المصري للجمبازعن اساسيات تدريب الجمباز لقرق  -

   2014 /1/11سنوات في اليوم 

 جانب الذي قام بالتدريب معهم لفرق املنتخب القومي:اخلرباء األ

  2001إلى  1996ال بير الروسي يوري سمير نوي  وذلك في الفترة من  -1
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 . 2002إلى  2001ال بيرة الصينية اتشن وذلك في القترة من  -2

  2008حتى  2003ال بير األوكراني  اندري  وذلك في الفترة من  -3

 .  2009- 2008ال بير الصيني ياه في الفترة من  -4

 .2013- 2012ال بير الصني شانج في الفتره من  -5

 البطوالت الدولية واملعسكرات اخلارجية التي شاركت فيها كمدرب:

 جميع اللقاءات الدولية التي أقيمت بمصر. -1

 جميع المعسكرات التدريبية الدا لية التي أقمها االتحاد المصري للجمباز. -2

 .1998 /8 /30 -27مت بتركيا في الفترة من بطولة البوسفور الدولية والتي أقي -3

 .11/2000/ 26 -18البطولة األفريقية ال امسة والتي أقيمت بتونس في الفترة من  -4

  21/9/2002المعسكر التدريبي بدولة أوكرانيا استعداد لبطولة األفريقية في الفترة من  -5

 .  5/10/2002إلى 

 .2004 /6 /26 -25فترة من بطولة األردن الدولية والتي أقيمت بعمان في ال -6

 .19/4/2005-14بطولة رومانيا الدولية التي أقيمت في الفترة من  -7

 المنت ب عبات الالتي مثلناكمدرب لالا والصين( ) بلجيكا للجمباز الفني لعالمبطولة كاس ا -8

 .2006ري عام مصالقومي ال

ري عام مصلقومي الا المنت ب عبات الالتي مثلناكمدرب لالبالدنمارك ( لعالم ) بطولة ا -9

2006. 

المعسكر التدريبي المقام في سانتيان بفرنسا استعدادا" لبطولة العالم للجامعات كمدرب  -10

 .  2009لالعبات المنت ب القومي المصري عام 

 . 2009بطوله العالم للجامعات في بلجراد كمدرب للمنت ب القومي المشارك عام  -11

لتي شاركت في العديد من  البطوالت معسكرات تدريب الفرق القومية الم تلفة ا -12

 الدولية.  

 الل موسم عملي كمدير فني بنادي المؤسسه العسكريه باالسكندريه  أثناءحققت  -13

 مصنفين كاالتي :ميدليه متنوعة  97على  2012-2013

 برونزيه -33فضية                                     42ذهبية       -22

 له الفرق م تلفت المراكزكوؤس في بطو 10كما احرزت 

حققت اثناء عملي كمدير فني بنادي المؤسسة العسكرية باالسكندرية  الل موسم  -14

 ميدالية وحصول على درع البطوله في هذا الموسم  101 - 2014 -2013
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 املؤلفات العلمية :ـ

 قانون التحكيم الدولي للجمباز الفني للسيدات.  -

 &    مراجعة األستاذ المساعد/ مهاب عبد الرزاق.        ترجمة األستاذة/ ماجدة زكي     

 .  م ا ماهي للنشر والتوزيع2009/2012الطبعة األولي ا 

      

 قانون التحكيم الدولي للجمباز الفني للسيدات.  -  

 مراجعة األستاذ المساعد/ مهاب عبد الرزاق.  مة األستاذة/ ماجدة زكي  &ترج

 لدنيا للطباعة والنشرم ا دار الوفاء 2013/2016الطبعة األولي ا 

 

 

 


