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 : بيانات عامة -1
 محمد حسن صبحي هشام االسم:

 

 األسكندرية جامعة – للبنين الرياضية التربية بكلية – الجمباز و التمرينات تدريب بقسم – الجمباز تدريب أستاذ: الوظيفة الحالية
 

 م30/5/1960: تاريخ الميالد

 ويعول متزوج الحالة االجتماعية:
 

 االسكندرية – جابر سيدي – حمامات كيلوباترا بورسعيد ش 277: العنوان

 01156964893/  01222301804 رقم الموبايل:

 5227063/03تليفون المنزل: 
 

  26005300200931    : القوميالرقم 

  

 مصريالجنسيه: 

 

 مسلمالديانه : 

 

 المؤهالت العلمية: -2

 التدرج الوظيفي األكاديمي )الداخلي والخارجي(: -3
 الدولة المؤسسة التعليميةالجامعة /  سنة االلتحاق بها الوظيفة

 جامعة المنيا 9/1/1984 معيد

 جمهورية

 العربية مصر

 جامعة المنيا 28/6/1988 مدرس مساعد

 جامعة المنيا 30/11/1993 مدرس دكتور

 جامعة اإلسكندريه 30/7/2002 أستاذ مساعد

 جامعة اإلسكندريه 27/7/2010 أستاذ

 جامعة اإلسكندريه 1/8/2018 وكيل الكليه لشئون الطالب

 الدولة التعليميةالجامعة / المؤسسة  السنه الدرجة العلمية

 جامعة حلوان باإلسكندريه م 1983 البكالوريوس /الليسانس -1

جمهورية مصر 

 العربية
 جامعة المنيا م 1988 الماجستير -2

 جامعة المنيا 1993 الدكتوراه -3
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 : الكلية داخل بها يقوم التي باألعمال بيان -4

 .التخصص و الكلية لطلبة( الجمباز) بالقسم الخاصة العلمية المواد تدريس -1

 طرق – المعينة الوسائل. )العليا الدراسات و الكلية لطلبة الجمباز و التمرينات في بالتدريب المرتبطة النظرية المواد تدريس -2

 (.التخصص رياضة في عملية تطبيقات – التدريب برامج تخطيط – المهاري اإلعداد – البدني اإلعداد – التدريب

 .الميداني التدريب طلبة على اإلشراف -3

 .م2010 حتى و م2006 عام من االسكندرية جامعة – للبنين الرياضية التربية بكلية الرياضية اللجنة عام رائد -4

 .الجامعة منتخب إلختيار الكليات بين الكلية داخل تقام التي الجمباز بطوالت تحكيم و تنظيم على اإلشراف -5

 .م2002 عام حتى و م2000 عام الزقازيق بجامعة للبنين الرياضية التربية بكلية الجمباز مادة لتدريس إنتدابه تم -6

 م2006 عام منذ الشيخ كفر جامعة للبنين الرياضية التربية بكلية( الجمباز تدريس طرق – الجمباز) مادة لتدريس إنتدابه تم -7

 .م2016 عام حتى و

 .اآلن حتى و م1995 عام من عالية بكفاءة الكنترول و اإلمتحانات بأعمال يقوم -8

 .2016/2017 الدراسي للعام الرابعة الفرقة لكنترول رئيسا   -9

 .االسكندرية مكتبة إفتتاح عروض تنظيم في المشاركة -10

 جامعة اإلستقبال لجنة و – للمؤتمر التحضير لجنة ضمن الرياضية التربية بكلية للمؤتمرات التنظيم و اإلعداد في شارك -11

 .األسكندرية

 .الكلية في المنبثقة اللجان في عضو -12

 .الحلق لجهاز مساعد كجهاز( اإلتجاهات متعدد األمان حزام) جهاز تصميم -13

 .الحلق لجهاز مساعد كجهاز( الدائرية الحلقة) جهاز تصميم -14

 :الكلية خارج بها يقوم التي األعمال -5

 .عشرة الثانية بالدورة المساعدين األساتذة و األساتذة لترقي العلمية باللجنة المحكمين عضو -1

 .2016/2017 سبورتنج الرياضي األسكندرية بنادي للجمباز الفني للجهاز رئيسا   -2

 2015/2016 عام للجمباز األسكندرية لمنطقة رئيسا   -3

 .2012/2013 عام بسموحة اإلجتماعي الرياضي بالنادي الرياضية باللجنة عضو -4

 ".م2001 – م2009 عام سبورتنج" الرياضي األسكندرية بنادي الجمباز جهاز رئيس -5

 .م2009 – م2008 الدورة عن للجمباز األسكندرية منطقة إدارة مجلس عضو -6

 .م2008 عام حتى و م2004 عام الفني للجمباز األسكندرية منطقة صندوق أمين -7

 .م2004 – م2003 الرياضي للموسم بسموحة اإلجتماعي الرياضي بالنادي آنسات الفني الجمباز مستشار -8

 .م2002 عام االسكندرية بمنطقة لآلنسات الفني للجمباز الفنية باللجنة عضو -9

 .م1998 عام للمدربين المهني التثقيف بمعهد للمدربين األساسية الدراسات في الرياضية المهن بنقابة محاضر -10

 .م1994 للمدربين االساسية الدراسات في الرياضية المهن بنقابة محاضر -11

 .م1991 عام الرياضة و الشباب بمديرية القادة إعداد بإدراة الجمباز مدربات و مدربي إلعداد االساسية بالدورة محاضر -12

 .م1993 عام للجمباز المصري اإلتحاد من الفني للجمباز الدولية التدريب دراسات على حاصل -13

 .الترامبولين في تدريب دراسات على حاصل -14
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 .رجال الفني الجمباز في أولى درجة حكم -15

 .م1996 – م1994 عام رجال القومي للفريق مدرب -16

 .م1994 عام حتى و م1984 عام منذ سموحة بنادي جمباز مدرب -17

 .م1983 عام حتى و م1971 عام منذ بسموحة اإلجتماعي الرياضي بالنادي جمباز العب -18

 

                                             


