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 ةــذاتيـرة الـيالس

 

 : البيـانـات الشخصيـة :
ً
  أوال

 الاســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
 

 اعـاح البيـد الفتـازي عبمعـاح ـد الفتـمعتــز عب :

 الوظيفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة
 

 ـةبيبقسـم أصـول التـر مـدرس مسـاعـد :

 العمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  جهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة
 

 جامعة اإلسكندرية -بنني كلية الرتبية الرياضية  :

 املـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي   تـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاري 
 

 م 1988 ر ـبسبتـم  28 :

 املـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي   محــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
 

 خـيـرالشـكف - دسـوقز ـركـم :

 القـــــــــــــــــــــــــــــــــــــوم  الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــر  
 

: 28809281501517 

 جـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــواز ال ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفر
 

: A 21156736   

 يةالخدمـــــــــــــــــــة الع ــــــــــــــــــــكر 
 

  هــائــيـفــاء نـإع :

  الحالــــــــــــــــــــة الاجتماعيــــــــــــــــــــة
 

 تـــزوجـم :

 
 : الـالاتص اتـانـبي •

 العنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان
 

: 
 ةـدريـاإلسكن – املنتـزهم ـقس – ا ـوريـفيكت – وفـرام السيـت ـش  61

 الهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات  ر ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
 

         60220609301     ـــ        033571108   :
 البريـــــــــــــــــــــــــد إلالكترو ـــــــــــــــــــــــــ 

 

: Moataz_Sport@Yahoo.com 
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 : 
ً
 :ة ـات العلميـدرجـالثانيا

 

 السنة الــدرجــة
 التخصــص

 عنــوان الـرسـالـة

 ةـؤسسـم املـاس

 الدقيـق العـام ةـامعـأو اجل 

 وريوسـبكالــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 يوما

2009 
التربية 

 الرياضية

التدريب 

 الرياضي
 ـــــــــــــــــــــــــ

الرياضية  كلية التربية 

 اإلسكندرية جامعة –بنين 

 ماج ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتير
 

 فبراير

2014 

تخطيط 

التدريب 

 الرياضي

اإلعداد 

 البدني

فاعلية برنامج للتمرينات باألدوات 

في الحفاظ على مستوى بعض 

القدرات البدنية لناشئي كرة السلة 

 خالل فترة المنافسات

الرياضية  كلية التربية 

 اإلسكندرية جامعة –بنين 

  بلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوم
 

 يناير

2016 
التدريب 

 الرياضي

اللياقة 

 البدنية

والتدريبية لصقل الدراسات الدولية 

 العلوم الرياضية للمدربين

 –الرياضية  العلومكلية 

 اليبزيج األلمانية جامعة

 

 

 : 
ً
 :  ـوظيفـدرج الـلتاثالثا

 

 القســم العلمــي ىـــــــحـت اعتـبـارًا مــن الــدرجــة
 

ـــــ  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــا   ثالـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  أخصـ
 

22  /1  /2012 
14  /5  /

2014 
 والرياضةوزارة الشباب 

 

   

ـــــد ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  معيــ
 

15  /5  /2014 
10  /5  /

2015 
 تدريب األلعاب الرياضية

 أصول التربية الرياضية 2017/  1/  1 2015/  5/  12

 

   

 مدرس م اعد
 أصول التربية الرياضية اآلن 2017/  1/  2
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 : رابع
ً
 :ة ـيـدريبـدورات التـالا

 :  والتحـكيـ والطـب الـرياضـ  بـدريـال التـمج  -1

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدور   الـ
 

ـــــــى –مـــــــن   إل
 

ـــد   املـ
 

 مكـــــان اـنعقــــــاد
 

       2015/  8/  28 تخطيط برامج تدريب الليا ة البدنية

31  /1  /2016 

5 

 أشهـــر
 -الرياضيية  العلومكلية 

 اليبزيج األلمانية جامعة

       2011/  12/  4 تخطيط ألاحمال وإلاعدا  البد  

21  /12  /2011 

18 

 ميـــــو

 -األكاديميييية األولمبيييية 

 القيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييا رة
 

تقنين ألاحمال التدريبية باستخدام 

 ألاثقال التدريبية
1  /4  /2008        

8  /4  /2008 
 امـــأي 8

نادي الريفييرا للسييا ة 

 اإلسكندرية -العالجية 

) إلاعدا  البد   مع الخبير ألاملا   

 ( ر يورك شوما خ
22  /3  /2003       

28  /3  /2003 
 امـــأي 7

نادي سمو ة الرياضيي 

 اإلسييييييييييييييييييييييييييكندرية -
 

 
ً
    2009/  10/  12 تدريب املعا ين ذهنيا

27  /2  /2010 

4 

 أشهـــر

مدرسييية سيييعد ز ليييول 

 -للتربييييييييية الفكرييييييييية 

 اإلسكندرية

       2011/  7/  16 التدليك الرياض ي

27  /7  /2011 

12 

 ميـــــــو

 -األكاديميييية األولمبيييية 

 القيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييا رة
 

       2008/  4/  1 إلانقاذ وإلاسعافات ألاولية

15  /4  /2008 

15 

 ميـــــــو
الرياضييية  كلييية التربييية 

 اإلسيييييييكندرية -بنيييييييين 
 

       2007/  9/  1 التدليك

30  /8  /2008 
 عـام

نــادي الريفيرا للسيا ة 

 اإلسكنـدريـة -العالجية 

  2009/  11/  19 (تحكي  الجمباز الفني ) رجال 

21  /11  /2009 
 امـــأي 3

االتحييييييييياد المصيييييييييري 

 القييييييييا رة -للجمبييييييياز 
 

       2009/  11/  7 (آ  اتتحكي  الجمباز الفني ) 

10  /11  /2009 
 امـــأي 4

االتحييييييييياد المصيييييييييري 

 القييييييييا رة -للجمبييييييياز 
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 : التـربـوي ألاكـاديمـي و  املجـالو  إلادارة  -2

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدور   الـ
 

ـــــــى –مـــــــن   إل
 

ـــد   املـ
 

 مكـــــان اـنعقــــــاد
 

المركيييييييييز األولمبيييييييييي  أيام 4     2013/  5/  28-25 الاستثمار الرياض ي

 القييييييا رة - بالمعييييييادي
 

/  12/  26-23 بحوث الت ويق و راسات الجدوى 

2012   
 أيام 4

مركييز بحييوت التسييوي   

واإلعييييييييال  بجريييييييييدة 

 القييييييييا رة - األ ييييييييرام
 

المركيييييييييز األولمبيييييييييي  أيام 5        2012/  11/  13-9 ت ويق املنشآت الرياضية بمديريات الشباب والرياضة

 القييييييا رة - بالمعييييييادي
 

       2012/  2/  21 تأهي  العاملين الجد  باملجلس القوم  للرياضة

21  /3  /2012 
وزارة الشيييييييييييييييييييييييباب  شهــر

 القيييييا رة - والرياضييييية
 

 أيام 5     2007/  2/  18-14 القيا ة وإلا ارة والت ويق والع  ات العامة
مركييز تيييدريب الكشيييافة 

 اإلسيييكندرية -البحريييية 
 

 يـومـا        2014/  9/  22،23 العلميأخ  يات البح  

ت 
را
يد
يييي
يييي
يييي
يييي
يييي
قيي
ال
ة 
يييي
يييي
يييي
يييي
يييي
يييي
نم
 ت
يز
يييي
يييي
يييي
يييي
يييي
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 يـومـا          2014/  7/  5،6 الجوانب القانونية واملالية في ألاعمال الجامعية

 يـومـا         2014/  6/  25،26 أساليب البح  العلمي

 يـومـا         2014/  6/  23،24 اتخاذ القرارات وح  املشك ت

 يـومـا         2014/  6/  18،19 مهارات الاتصال في أنماط التعلي  املختلفة

 يـومـا         2014/  6/  16،17 التخطيط الاستراتيجي

 يـومـا         2014/  6/  11،12 نظ  الامتحانات وتقوي  الط ب

 يـومـا         2014/  6/  9،10 التعل  إلالكترو  

 يـومـا         2017/  5/  8،9 حقوق وواجبات الهيئة املعاونة

 يـومـا         2017/  5/  22،23 إعدا  مشروعات البحوث التناف ية
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 يـومـا         2018/  7/  4،5  ارة املراجع البحثيةإنظ  

 

 : اخام 
ً
 :ة ـدانيـة وامليــيملرات العــلخبا

 ة :ــرات العلميـؤتمــامل  -1
 

 والتاروي  البونياة والتربياة للصاةة الاوول  للمجلا  الرابا  اإلقليما  باالمتتمر والتسجيل اإلستقبال لجنةالمشاركة ب -
 . م2008أكتوبر  -اإلسكنورية جامعة - بنين الرياضية التربية كلية - األوسط الشرق لمنطقة الةرك  والتعبير

- THE 4th ICHPER .SD MIDDLE EAST REGIONAL CONGRESS, FACULTY OF 

SPORT EDUCATION-ABOQIR-ALEXANDRIA UNIVERISTY, EGYPT, 2008. 

 جامعة - بنين الرياضية التربية كلية -للرياضة الوول  اإلفريق  بالمتتمر والتسجيل اإلستقبال لجنةالمشاركة ب -
 م .2009 فبراير - اإلسكنورية

- AFRICA INTERNATIONAL SPORT CONVENTION (CISA)2009, HOSTED BY 

THE FACULTY OF SPORT EDUCATION-ABUQIR-ALEXANDRIA, EGYPT IN 

THE PERIOD 12-15 FEBRUARY,2009. 

 الةاوي عشر للتربية البونية وعلوم الةركة "الرياضة بين النظرية والتطبيق" الوول  العلم  بالمتتمرالمشاركة  -
 م .2013 أكتوبر - اإلسكنورية جامعة - بنين الرياضية التربية كلية

- THE 11th INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE FOR PHYSICAL 

EDUCATION AND MOVEMENT SCIENCES "SPORT IN THEORE & 

PRACTICE", HELD IN ALEXANDRIA IN THE PERIOD 23-25 OCTOBER, 2013. 

سهاماتها فا  صاناعة العلم  الوول  الخام  "تطبيقات العلوم  المتتمرالمشاركة ببةث منشور ف   - البيولوجية وا 
 18،19 –الجزائااار  –المسااايلة  جامعاااة - الرياضااايةالنشااااطات البونياااة و  معهاااو علاااوم وتقنياااات -البطااال الرياضااا "

 م .2014 نوفمبر
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 الـخـبـرات الـتـدريبـيـة :  -2

 . 2017م وحتى 2016مخطط أحمال الفريق األول لكرة السلة )رجال( بنادي الجزيرة الرياضي بداية من يوليو   -

 م .2015م حتى أغسطس 2015مخطط أحمال الفريق األول لكرة السلة )رجال( بنادي اإلتحاد السكندري بداية من مايو   -

 .2017 سبتمبر م وحتى2017لجزيرة الرياضي بداية من يناير مدرب اللياقة البدنية ألكاديمية االسكواش بنادي ا  -

يونيو  حتىم 2012 أكتوبرالجزيرة الرياضي بداية من  مدرب اللياقة البدنية لفريق البراعم وأكاديمية االسكواش بنادي  -

 .م2015

 .م 2015أبريل  حتىم 2015بداية من فبراير بالتجمع الخامس رة السلة مدرب اللياقة البدنية بأكاديمية نادي بالتنيوم لك  -

 م .2010بالجزيرة بالقاهرة صيف الرياضي والعسكري  بأكاديمية الديب للتأهيل، والسباحة للياقة البدنية مدرب  -

التربية الرياضية بكلية م، 2008اإلسكندرية ( عام  -)سموحة بمدارس زهران الخاصة بنات (  -درب للجمباز الفني ) بنين م  -

 . م2010للبنات بالجزيرة صيف 

 م .2008م & 2007مدرب للياقة البدنية والجمباز بمركز شباب محلة مالك المطور صيف   -

 . بالساحل الشماليم 2009صيف  قرية مينا السياحية، م2008صيف  منقذ بقرية المروة السياحية للعاملين برئاسة الجمهورية  -

/  2011/  2010المركز األول فى الكونغ فو في بطولة المنطقة الرسمية )المحافظة( لثالثة أعوام متتالية حاصل على   -

 م2012

 

 الخبــرات التحكـيميــة :  -4

 .م 2010-2009 بنات ( بصالة نادي مدينة نصر بالقاهرة موسم  -) بنين  طولة منطقة القاهرة للجمباز الفنيالتحكيم في ب  -

-2009 بنات ( بصالة كلية التربية الرياضية ببورفؤاد موسم   -التحكيم في بطولة منطقة بورسعيد للجمباز الفنى ) بنين  -

 م2010
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جامعة قناة  -بصالة كلية التربية الرياضية ببورفؤاد بنات ( والتى أقيمت   -) بنين  فى بطولة الجمهورية للجمباز الفنيالتحكيم  -

 .م 2010-2009السويس موسم 

 الـعـروض الـريـاضـيـة :  -5

م باسم جامعة 2008/2009عام بالقاهرة  للرياضة القومي بالمجلسشارك في مسابقة العروض الرياضية للكليات المتخصصة  -

 مستوى الجمهورية .اإلسكندرية وحصولها على المركز الثانى على 

التربية الرياضية  لبات كليتيللجامعات المصرية لطالب وطا عروض  إفتتاح األوليمبياد الثاني شارك كمدرب والعب فى -

 . للقوات المسلحة باإلسكندرية األوليمبيم بالمركز 20/7/2009باإلسكندرية في

 م .2009 تصميم وإخراج العروض الرياضية الخاصه بمشروع تخرج طلبة تخصص شعبة التمرينات والعروض لدفعة  -

 شارك في عروض القتال المقامة بالكلية . -

 املميــزات :بعــض سادسًا : 

 م .2009/  2008لعــام   ومستـــوى أســــر الكليــــة الطــالـب المـثــالـي علــى مستـــوى الكليـــة -

 .م 2009  اإلسكنـدريـة جامعـةت علـى مستـوى أسـر كليـا فـى مسـابقـة الطـالـب المثـالـيكـز الخـامـس حصـل علـى المـر -

 ـة .ــالكليــبليـــة وأول التـــربيـــة العماألول علــى قســم التــدريــب وتخصــص التمــرينــات والجمبــاز  -

 . 844مخطط لألحمال التدريبية بـاإلتحاد المصري لكرة السلة تحت رقم قيد   -

 . 9597منقـــذ بـاإلتحـــاد المصـــري للغـــوص واإلنقـــاذ تحت رقم قيد   -

 . 1253العــب بـاإلتحـــاد المصــري للوشو كونغ فو تحت رقم قيد   -

 . 61567اضية تحت رقم قيد  عضو بنقابة المهن الري -

 حكـــم جمبـــاز بـاإلتحـــاد المصـــري للجمبـــاز . -

 مصمـــم ومخـــرج للعـــروض الــريــاضيـــة . -
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 ـة .ــالكليــب الميكانيكا الحيوية ومختبر عضو معمل -


