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 :بيانات عامة -1

 وائل كامل محمد الحاوى االسم:

 بكلية التربية الرياضية للبنين أستاذ مساعدالوظيفة الحالية: 

 .14/1/1980تاريخ الميالد: 

 متزوج ويعولالحالة االجتماعية: 

 برج المعموره السياحى –المعموره  –االسكندريه العنوان: 

 01121437881رقم الموبايل: 

      28001141803753 : الرقم القومى

                                drwaelelhawy@yahoo.com   االلكتروني:البريد 

 المؤهالت العلمية: -2

 (:التدرج الوظيفي األكاديمي )الداخلي والخارجي -3

 الدولة الجامعة / المؤسسة التعليمية سنة االلتحاق بها الوظيفة

كلية  –جامعــة اإلسكندرية  2001 معيد
 -التربية الرياضية للبنين 
قسم تدريب التمرينات 

 والجمباز

جمهورية 
مصـــــــر 

 العربية

 2005 مدرس مساعد

 2009 مدرس دكتور

 2015 أستاذ مساعد دكتور

  

 

 :األنشطة التدريسية -4

1- --- 

 ( للفرقة الرابعة.2004-2001تدريس مادة العروض الرياضية)الئحة قديمة( من سنة)   -1

 ( للفرقة األولي بكلية التربية الرياضية جامعة األسكندرية.1تدريس مادة التمرينات الحرة والعروض الرياضية )  -2

 ( للفرقة الثانية بكلية التربية الرياضية جامعة األسكندرية.2الرياضية)تدريس مادة التمرينات باألدوات والعروض   -3

 تدريس مادة جمباز األرضي واألجهزة للفرقة األولي بكلية التربية الرياضية جامعة األسكندرية.  -4

 األسكندرية.تدريس مادة جمباز األرضي واألجهزة للفرقة الثانية بكلية التربية الرياضية جامعة   -5

 تدريس مادة جمباز األرضي واألجهزة للفرقة الثالثة بكلية التربية الرياضية جامعة األسكندرية.  -6

 تدريس مادة تخطيط البرامج التدريبية لتخصص التمرينات والعروض الرياضية بكلية التربية الرياضية جامعة األسكندرية.  -7

 روض الرياضية بكلية التربية الرياضية جامعة األسكندرية.والع في التمرينات تدريس مادة طرق التدريب  -8

تدريس مادة التدريب الميداني لطالب الفرقة الرابعة  تخصص التمرينات والعروض الرياضية   الرياضية بكلية التربية   -9

 الرياضية جامعة األسكندرية.

 والعروض الرياضية بكلية التربية الرياضية جامعة األسكندرية.تدريس مادة تقويم البرامج التدريبية لتخصص التمرينات   -10

 الدولة التعليميةالجامعة / المؤسسة  السنه الدرجة العلمية

كلية  –جامعــة اإلسكندرية  2000 البكالوريوس /الليسانس -1
قسم  -التربية الرياضية للبنين 

 تدريب التمرينات والجمباز

جمهورية 
مصـــــــر 

 العربية

 2005 الماجستير -2

 2009 الدكتوراه -3
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 تدريس مادة تطبيقات عملية في التمرينات والعروض الرياضية بكلية التربية الرياضية جامعة األسكندرية.  -11

 كندرية.والعروض الرياضية بكلية التربية الرياضية جامعة األس خططي في التمريناتالمهارى والعداد تدريس مادة اإل  -12

 والعروض الرياضية بكلية التربية الرياضية جامعة األسكندرية. في التمرينات البدنيعداد تدريس مادة اإل  -13

 والعروض الرياضية بكلية التربية الرياضية جامعة األسكندرية. في التمرينات تدريس مادة االنتقاء  -14

 الدورات التدريبية:  -5

 المجال التربوي)الدورات الحاصل عليها لتنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس بجامعة األسكندرية( -1

 الدورة

 الفترة

 الزمنية

 إلى -من 

 مجال الدورة مدة الفترة
مكان إنعقاد 

 الدورة
 الدولة

استخدام التكنولوجيا في  -1

 التدريس 

18/3/2006 

21/3/2006 
 ايام 3

 التدريس

 

مركز تنمية 

القدرات بجامعة 

 اإلسكندرية

جمهورية 

مصر 

 العربية

 أخالقيات وآداب المهنة   -2

3/11/2009 

5/11/2009 
 ايام 3

 التدريس

 

مركز تنمية 

القدرات بجامعة 

 اإلسكندرية

جمهورية 

مصر 

 العربية

 الوقت واالجتماعاتإدارة  -3

27/10/2009 

29/10/2009 
 التدريس يومان

مركز تنمية 

القدرات بجامعة 

 اإلسكندرية

جمهورية 

مصر 

 العربية

 تنظيم المؤتمرات العلمية -4

8/12/2009 

10/21/2009 
 التدريس يومان

مركز تنمية 

القدرات بجامعة 

 اإلسكندرية

جمهورية 

مصر 

 العربية

 اساليب البحث العلمي -5

13/10/2009 

15/10/2009 
 التدريس يومان

مركز تنمية 

القدرات بجامعة 

 اإلسكندرية

جمهورية 

مصر 

 العربية

 اخالقيات البحث العلمى  -6

12/12 /2014 

14/12/2014 
 التدريس يومان

مركز تنمية 

القدرات بجامعة 

 اإلسكندرية

جمهورية 

مصر 

 العربية

 

 االداره الجامعيه. -7

 والكوارث.ادارة االزمات  -8

 اتخاذ القرارات وحل المشكالت. -9

 نظم ادارة المراجع البحثيه العلميه. -10

 نظام الساعات المعتمده. -11

 ادارة الفريق البحثى. -12
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 The esp. Centre of Alex university من  TOEFL preparatory courseحاصل على شهادة  -13

 .30/3/2004بتاريخ

 اللجنة العليا للحكام بأنه قد حضر دورة الحكام الجدد وأجتاز األختبار التحريرى .شهادة من االتحاد المصرى للهوكى من  -14

 .  massageدورات  -15

 دورة تحكيم جمباز فنى. -16

 بعض الدورات للغه االلمانيه . -17

 

 اسم الجهة المانحة توقيت الدورة اسم الدورة م

1.    
 

 

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

 

 

 األنشطة البحثية: -6

 بحثى الماجستير والدكتوراه واألبحاث الدولية والمحلية المنشورة 

 السنة الدرجة
التخصص 

 العام
التخصص 

 الدقيق
 عنوان الرسالة

 اسم اجلامعة

 أو املؤسسة 
 الدولة

 م2005 ماجستير
التدريب 

 الرياضي

تمرينات 

وعروض 

 رياضية

تأثير استخدام بعض أساليب تنمية 

الرشاقه على ديناميكية تطوير بعض 

مهارات الجمباز لدى طالب كلية 

 التربيه الرياضيه للبنبن 

كلية التربية 

 -الرياضية  للبنين 

 جامعة

 األسكندرية

جمهورية 

مصر 

 العربية

 م2009 دكتوراه
التدريب 

 الرياضي

تمرينات 

وعروض 

 رياضية

تدريبى باستخدام برنامج تأثير 

الترامبولين على بعض المتغيرات 

الكينماتيكيه لتحسين االداء الفنى 

للدوره الهوائيه الخلفيه المكوره 

المسبوقه بشقلبه جانبيه مع ربع لفه 

 على جهاز الحركات االرضيه

كلية التربية 

 -الرياضية  للبنين 

 جامعة

 األسكندرية

جمهورية 

مصر 

 العربية

 المنشورة في مجال التمرينات و العروض الرياضية :البحوث 

تأثير استخدام تمرينات المقاومه الباليستيه بشدات مختلفه فى تحسين بعض القدرات البدنيه لدى طالب الدورات   -1
 االساسيه باالكاديميه العربيه للعلوم و التكنولوجيا  بكلية التربية الرياضية للبنين جامعة األسكندرية .
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2-  
AN Exercise Program to improve the physical and motor efficiency 

after double trans-femoval lower limb Amputation 

3-  The Effect of arecommended exercise program on Some physical 

and psychological Variables for lower Limb Disabled Children 
4-  Impact of physical exercise in developing some Motor abilities and  

 

improving performance of some basic Motor Skills for mentally 

disabled 
فاعلية إستخدام التمرينات الزوجية فى تحسين بعض المتغيرات البدنية ومستوى أداءالمهارات الحركية لدى براعم الجمباز  -5

 ه.كلية التربية الرياضي  بنادى
 8تأثير برنامج تمرينات بدنيه على تحسين بعض القدرات الحركيه وخفض مستوى اإلكتئاب لدى األطفال المقعدين من  -6

 سنه  12:

7- Effect of free and with tools exercise program on forward somersault 
turn effectiveness and time record of front crawl swimming 

 م مونو 50 لسباحيتحسين بعض القدرات البدنيه   فيتأثير برنامج تمرينات باألدوات للقوه الوظيفيه  -8
 

 :على رسائل الماجستير والدكتوراه العلمىاألشراف  -7

 اسراء محمد -6

  العلمية: المؤلفات -8

 جهة النشر التاريخ عنوان البحث م

1.    
 

2.    

3.     

4.     

5.     

 المرحلة عنوان الرسالة اسم الباحث م
تاريخ 

 المناقشة

    لمياء  .1

    مايسه هانم  .2

    محمد فؤاد  .3

    حسن طوالن  .4

    محمد اشرف ثابت  .5
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 المشاريع : -9

 المشروعات:

 المموله للمشروعالجهة  عنوان المشروع قيمة المشروع السنة

    

    

    

 الخبرات : -10

شهادة من كلية التربية الرياضية بنين مركز اللياقة البدنية والرياضة للجميع بأنه قد اتم دورة التدليك األولى من  - -

 . 27/2/1999الى  13/2/1999

شهادة تقديرية من جامعة االسكندرية بمناسبة العيد السنوى لجامعة االسكندرية تهدى الجامعة له هذه الشهادة تقديرا  -

 .  1999/2000ه "خريجى كلية التربية الرياضية للبنين " عام لتفوقة وصدارت

 كلية التربية الرياضية للبنين فى مشاركته فى المؤتمر العلمى الستراتيجيات انتقاء  –شهادة تقديرية من جامعة االسكندرية  -

ية فى الفترة من أعداد المواهب الرياضية فى ضوء التطور التكنولوجى والثورة المعلوماتية والذى نظمته الكل -

 .  1/11/2001الى  30/10/2002

 مدرب للجمباز الفنى بنادى المؤسسه العسكريه . -

 مخطط أحمال بدنيه بنادى المؤسسه العسكريه . -

كلية التربية الرياضية للبنين لمشاركته فى المؤتمر العلمى الدولى الثامن لعلوم  -شهادة تقديرية من جامعة االسكندرية  -

 .  2004أكتوبر  7-5ة و الرياضية والذى نظمته الكلية فى الفترة من التربية البدني

كلية التربية الرياضية للبنين قسم تدريب التمرينات والجمباز تقديراً لجهوده  –شهادة تقديرية من جامعة االسكندرية  -

 . 2008 -2007المتميزة التى بذلها لمشاركته الفعالة فى يوم النشاط الرياضى بالقسم 

كلية التربية الرياضية بنين قسم تدريب التمرينات والجمباز والرياضة المدرسية  –شهادة تقديرية من جامعة االسكندرية  -

تقديراً لجهودة المتميزة التى بذلها لمشاركته الفعالة فى يوم النشاط الرياضى بالقسم للفصل الدراسى االول للعام الجامعى 

 م .  2008/2009

كلية التربية الرياضية للبنين قسم تدريب التمرينات والجمباز لجهودة المتميزة  –من جامعة االسكندرية  شهادة شكر وتقدير -

 م . 2008/2009ومشاركته الفعالة فى االنشطة الرياضية بالقسم 

جامعات االوليمبياد الثانى للجامعات المصرية بأنه قد شارك فى االوليمبياد الثانى لل –شهادة من جامعة االسكندرية  -

 م .  26/7/2009الى  20/7/2009المصرية فى الفترة من 

االوليمبياد االول للجامعات المصرية بأنه قد شارك فى االوليمبياد االول للجامعات  –شهادة من جامعة االسكندرية  --- -

 م . 26/7/2008الى  20/7/2008المصرية فى الفترة من 

 الب كلية التربية الرياضية  مشارك  في تنظيم  األنشطة الطالبية  لط -- -

 
 سنة النشر الغالف اسم الكتاب المؤلفين

1-      

2-      

3-      

4-      
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 مشارك في اإلشراف علي سير الدراسة . -

 م. 2002تدريب الطالب في العروض الخاصة بإفتتاح مكتبة األسكندرية عام  -

التوجيه واإلشراف علي العديد من طالب الكلية في التدريب الميداني داخل مدارس المرحلة االبتدائية واإلعدادية بمحافظة  -

 اإلسكندرية.

مشرف علي طالب الفرقة الرابعة في التدريب الميداني نخصص تدريب التمرينات والعروض الرياضية بنادي سموحة  -

 الرياضي.

 ---------------------------عضو فريق تصميم واخراج عرض رياضى الفتتاح االولمبياد الخامس للجامعات المصريه  -1

2-  

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

-----------------------------------------------مسئول العديد من االستبيانات الخاصه بببعض معبايير الجبوده-------- -1

------------- 

 --------------------------------------------------------------------نائب رئيس معيار الجهاز االدارى -2

 

عضو الفريق التنفيذى  لمشروع  التأهيل واألعتماد والمعتمد من اللجنة القومية للتأهيل واألعتماد والمعتمد من وزارة  - -

 التعليم العالى بجمهورية مصر العربية .

عضو فريق العمل لوحدة ضمان الجودة بقسم تدريب التمرينات والجمباز بكلية التربية الرياضية والمعتمد من جامعة  -

 سكندرية .اإل

 منسق وحدة ضمان الجودة واإلعتماد لقسم تدريب التمرينات والجمباز . -

 عضو في وحدة التعليم اإللكتروني بكلية التربية الرياضية  للبنين .  -

 مشارك فى تنظيم العديد من الندوات وورش العمل المنظمة من وحدة ضمان الجودة بالكلية -

 ------------------------------------------ية بالبرامج التعليمية بالكلية الدراس المقرراتمشارك فى إعداد وتوصيف  -

 اللغات : -12

 -------------------------------------------------------------اللغه االنجليزيه------- -1

 --------------------------------------------------------اللغه االلمانيه------------ -2

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

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

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

 


