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 الذاتٌةالسٌرة 

 أوال: بٌانات عامة

    شرف ابراهين هسعود هحوداالسن : 

 العلوم الحٌوٌة و الصحٌة الرٌاضٌةأستاذ هساعد بقسن الوظيفت الحاليت : 

           م 1711/  11/  62تاريخ الويالد : 

 . الصناعت هدرست خلف ، التعليويت االدارة شارع ، طوسوىالعنواى : . 

 21660112210رقن الووبايل : 

 msh292005@yahoo.comالبريد االلكترونى : 

 0222 تارٌخ التخرج:

 ثانٌا المؤهالت العلمٌة : 

 الدرجة العلمٌة سنة الحصول على الدرجة الجامعة / الكلٌة

للبنٌن باإلسكندرٌة كلٌة التربٌة الرٌاضٌة 
 جامعة اإلسكندرٌة

 الدكتوراه -1 م0222

كلٌة التربٌة الرٌاضٌة للبنٌن باإلسكندرٌة 
 جامعة اإلسكندرٌة

 الماجستٌر -0 م0222

كلٌة التربٌة الرٌاضٌة للبنٌن باإلسكندرٌة 
 جامعة اإلسكندرٌة

 البكالورٌوس /اللٌسانس -3 0222

 ) الداخلى والخارجى ( :ثالثا : التدرج الوظٌفى األكادٌمى 

 اسم المؤسسة سنة االلتحاق بها الوظٌفة

كلٌةةةةة التربٌةةةةة الرٌاضةةةةٌة للبنةةةةٌن باإلسةةةةكندرٌة جامعةةةةة  0222 معٌد
 اإلسكندرٌة

كلٌةةةةة التربٌةةةةة الرٌاضةةةةٌة للبنةةةةٌن باإلسةةةةكندرٌة جامعةةةةة  0222 مدرس مساعد 
 اإلسكندرٌة

باإلسةةةةكندرٌة جامعةةةةة كلٌةةةةة التربٌةةةةة الرٌاضةةةةٌة للبنةةةةٌن  0222 مدرس 
 اإلسكندرٌة

 ---- ---- أستاذ مساعد

 
 رابعا": الخبرات فً مجال نظم إدارة الجودة الشاملة : 

 
/  32   وحتى  م0222/  6/  1   من الفترة خالل باالسكندرٌة الهندسة بكلٌة بالجامعة العاملٌن بنادي القدم لكرة فنً كمدٌر العمل -

 . م0226/  2

 .م 0222/0222 الفترة خالل المدٌنة زهراء بمدرسة السباحة فً الصٌفٌه االنشطة على العام باالشراف العمل -

 التدرٌبً الموسم خالل أعوام ثالثة لمدة الرٌاضً سموحة بنادي(  ممتاز)  رجال الطائرة للكرة االول بالفرٌق أحمال كمخطط العمل -

 . م 0212/  0222  وحتً 0226/0222
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 0211/  0212 من التدرٌبً الموسم خالل الرٌاضً الترام بنادي(  ممتاز)  رجال الطائرة للكرة االول بالفرٌق أحمال كمخطط العمل -

 . االن حتى م

 " التدرٌبٌة االحمال وتقنٌن الرٌاضً التدرٌب"  بعنوان المدربٌن إعداد دورات فً الرٌاضٌة المهن نقابة فً محاضر -

 للرٌاضٌن البدنً اإلعداد"  بعنوان أبوقٌر للبنٌن – الرٌاضٌة التربٌة بكلٌة البدنٌة اللٌاقة بوحدة البدنً االعداد دورات فً محاضر -

 " التدرٌبٌة االحمال وتقنٌن

 حدوث فسٌولوجٌة"  بعنوان أبوقٌر للبنٌن – الرٌاضٌة التربٌة بكلٌة البدنٌة اللٌاقة بوحدة الرٌاضٌة االصابات دورات فً محاضر -

 " الرٌاضٌة االصابات

 البدنٌة األحمال"  بعنوان أبوقٌر للبنٌن – الرٌاضٌة التربٌة بكلٌة البدنٌة اللٌاقة بوحدة الرٌاضٌة االصابات دورات فً محاضر -

 " الرٌاضٌة االصابات وعالقتها

 على حاصلة والفنون الشخصً التدرٌب صناعة رائدة Winning Egypt إٌجٌبت وٌننج بمركز المدربٌن إعداد دورات فً محاضر -

 بدنٌة لٌاقة"  بعنوان Sports and fitness Education sector والصحة الرٌاضً التثقٌف قطاع 2221 والجودة االدارة أٌزو

 (. عملً وتطبٌقً نظري" ) أحمال وتقنٌن بدنً وإعداد
 

 االهتمام بمجال العلوم الحٌوٌة و الصحٌة الرٌاضٌة :االهتمامات البحثٌة و المجتمعٌة و تطوٌر التعلٌمخامسا": 

 سادسا" : أهم األنشطة المختلفة التً تتعلق بخدمة المجتمع وتنمٌة البٌئة.
 

 . بالكلٌة بعد عن اإللكترونً التعلٌم بوحدة عضو -
 . بالكلٌة االستبانات تقوٌم بوحدة عضو -
 . بالكلٌة الطالبً اإلرشاد بوحدة عضو -
 .TEMPUS العلٌا والدراسات البكالورٌوس لمرحلة األساسٌة المقررات لتطوٌر األوربى األتحاد مشروع فى عضو -
 

 


