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بكلية  استاذ مساعد ورئيس قسم نظريات وتطبيقات رياضات المنازالت : يفةالوظ
 التربية الرياضية جامعة بنها
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 جامعة بنها

 كلية التربية الرياضية

 قسم نظريات وتطبيقات رياضات المنازالت
 

 



 

  م بتقدير جيد جدا  2002حاصل على درجة البكالوريوس. 

  م تدريب رياضى2002حاصل على درجة الماجستير. 

  م تدريب رياضى2022حاصل على درجة الدكتوراة. 

  دريب رياضيم ت2022حاصل علي درجة االستاذ المساعد 

  حاصل علي قرار من عميد الكلية باالشراف علي قسم نظريات وتطبيقات رياضات
 .م2022/  م2022المنازالت بالكلية 

 6102ئم بعمل رئاسة مجلس قسم نظريات وتطبيقات رياضات المنازالت من قا 

 .حتي تاريخه

  م01/5/6102تعيين الستاذ مساعد بالقسم بتاريخ. 

 ضمان الجودة عضو مجلس ادارة لوحدة. 

  حصول قسم المنازالت علي المركز االول من بين االقسام العلمية في

م من بعد تولية رئاسة مجلس 6102استيفاء متطلبات الجودة عام 

 .القسم

  حصول قسم المنازالت علي المركز االول من بين االقسام العلمية في

لس م من بعد تولية رئاسة مج6102استيفاء متطلبات الجودة عام 

 .القسم

  م في فترة رئاسة 6102اقامة المؤتمر العلمي االول لقسم المنازالت

 .القسم

  حاصل من مشروع ضمان الجودة واالعتماد بالكلية ان اكون مشرفا علي مجموعتي
 .ضمن عملية التقييم الذاتي( والمصداقيات واالخالقيات –القيادة والحوكمة )

 مي الدولي الثاني كلية التربية الرياضية حاصل علي شهادة تقدير من المؤتمر العل
 .م علي المشاركة الفعالة بالمؤتمر2022بالعريش جامعة قناة السويس 

  حاصل علي شهادة تقدير من المؤتمر العلمي الدولي كلية التربية الرياضية جامعة كفر
 .م علي المشاركة الفعالة بالمؤتمر2022الشيخ 

 البداع الرياضي الدولي كلية التربية الرياضية حاصل علي شهادة تقدير من المؤتمر ا
 .م علي المشاركة الفعالة بالمؤتمر2022جامعة طنطا 

  حاصل علي شهادة تقدير من المؤتمر العلمي السنوي لقسم التدريب كلية التربية الرياضية
م بعنوان المستجدات العالمية في منظومة التدريب الرياضي وعالقتها 2022جامعة بنها 

 .ارسة التطبيقية  علي المشاركة الفعالة بالمؤتمربالمم



 

  حاصل علي دورة تدريبية من المؤتمر العلمي السنوي لقسم التدريب كلية التربية الرياضية
م بعنوان دور تكنولوجيا التعليم في تنمية بعض المهارات الحركية 2022جامعة بنها 

 .لطفل الروضة

 ي السنوي لقسم التدريب كلية التربية الرياضية حاصل علي دورة تدريبية من المؤتمر العلم
 .م بعنوان البرامج التدريبية2022جامعة بنها 

  م 2002حاصل على دورة  التويفلscore 222  . 

  م 0202حاصل على دورة  التويفلscore 272  . 

 حاصل على دورة"windows 2000 "2002 م من محافظة القليوبية. 

  حاصل على دورة"word 2000 "2002م من محافظة القليوبية. 

  حاصل على دورة"Excel 2000 "2002م من محافظة القليوبية. 

 حاصل على دورة :Concepts of IT  "202""  م2002من الجامعة. 

  حاصل على دورة":Using Computers And Managing Files" "202  "
 .م 2007من الجامعة  

  حاصل على دورة Word Processing"202 "م2007معة من الجا. 

  حاصل على دورةSpreadsheets  "202 " م2007من الجامعة. 

  حاصل على دورةPresentations "202 " م2007من الجامعة. 

  حاصل على دورةDatabase "207 " م2007من الجامعة. 

  حاصل على دورةInformation And Communication "201 " من الجامعة
 .م2007

  حاصل على دورةProtection "021 " م0222من الجامعة . 

  حاصل على دورة مهارات التفكير من الجامعة"P2 "2007م. 

  حاصل على دورة الجوانب المالية من الجامعة"L2 "2007م. 

  حاصل على دورة العرض الفعال من الجامعةI2 "2007م. 

  حاصل على دورة اخالقيات وآداب المهنة من الجامعة"P2 "2007م. 

 ام التكنولوجيا فى التدريس حاصل على دورة استخد"T2 " م2007من الجامعة. 

  حاصل على دورة اساليب البحث العلمي من الجامعة"T2 "2002م. 

  حاصل على دورة التدريس الفعال من الجامعة"T2 "2002م. 

  حاصل على دورة مهارات التفكير"P2  " م2002من الجامعة. 

 وان في مجال النشاط التثقيفي حاصل علي شهادة تقدير من معهد اعداد القادة بحل
 .م2020



 

  م2020حاصل علي القائد المثالي من معهد اعداد القادة بحلوان. 

  حاصل على شهادة مشاركة فى إنجاح الدورة الرياضية العربية الحادية عشر فى
 .م2007مصر

 حاصل على دورة التدليك التخصصية بتقدير امتياز. 

 حاصل على درة التأهيل بعد العالج من اإلصابات بتقدير جيد من جامعة حلوان. 

  حاصل على شهادة تقدير من الجامعة ألعضاء األتحادات الطالبية على مستوى
 .م2001الجامعات المصرية  

  م 2002حاصل على شهادة تقدير من مهرجان عيد الرياضة. 

  م 2/1/2002إفتتاح الجامعة فى حاصل على شهادة تقدير من الجامعة  بمناسبة. 

  حاصل على دورة التكنولوجيا الحديثة لعرض وإنتاج المواد التعليمية(BEV2 )2002م. 

  م2001من منطقة القليوبية " المصارعة " حاصل على دورة تدريبية فى التخصص. 

  ( مهارات القيادة –التخطيط  –ادارة الوقت  -مهارات االتصال)حاصل علي دورات في
 .م2020جامعة بنها من 

  م2007حاصل على شهادة تقدير فى األسبوع األقليمى الثانى لحماية البيئة يونيو. 

  م2002حاصل على شهادة تقدير فى األسبوع األقليمى الرابعلخدمة المجتمع ابريل. 

 م2001شهادة تقدير من الكلية كمدرب لطلبة الكلية فى المصارعة  حاصل على. 

 م2022من الكلية كمدرب لطلبة الكلية فى المصارعة  شهادة تقدير حاصل على. 

 2002شهادة تقدير من الجامعة للمشاركة في االنشطة الطالبية  حاصل على. 

 من وحدة ضمان الجودة واألعتماد بعنوان الخدمة العامة (  ورشة عمل)شهادة
 .م2/2/2020

  المقررالدراسى  من وحدة ضمان الجودة واألعتماد بعنوان تقرير (  ورشة عمل)شهادة
 .م22/2/2002

  من وحدة ضمان الجودة واألعتماد بعنوان توصيف (  ورشة عمل)شهادة
 .م22/2/2002المقررات

  من وحدة ضمان الجودة واألعتماد بعنوان أنفلونزا الخنازير (  ورشة عمل)شهادة
 .م20/2/2002

  يات التعليم من وحدة ضمان الجودة واألعتماد بعنوان استراتيج(  ورشة عمل)شهادة
 .م22/20/2002والتعلم  



 

  من وحدة ضمان الجودة واألعتماد المشاركة في تحكيم بطولة (  ورشة عمل)شهادة
 . م2002جامعة بنها ( البطولة التخصصية االولي للمصارعة)المصارعة 

  من وحدة ضمان الجودة واألعتماد بعنوان أليات الضبط للخطة (  ورشة عمل)شهادة
 .م22/22/2002لمقترحة للكلية االستراتيجية ا

  من وحدة ضمان الجودة واألعتماد بعنوان استراتيجية البحث العلمي (  ورشة عمل)شهادة
 .م2/22/2002

  من وحدة ضمان الجودة واألعتماد بعنوان تحديث رؤية ورسالة (  ورشة عمل)شهادة
 .م20/20/2002الكلية 

  ماد بعنوان استراتيجيات التعليم من وحدة ضمان الجودة واألعت(  ورشة عمل)شهادة
 .م22/20/2002والتعلم  

  من وحدة ضمان الجودة واألعتماد بعنوان التدريب علي الدراسة ( ورشة عمل)شهادة
 .م22/2/2002الذاتية 

  من وحدة ضمان الجودة واألعتماد بعنوان المعايير االكاديمية وربطها ( ورشة عمل)شهادة
 .م20/2/2002بتوصيف المقررات والبرامج 

  من وحدة ضمان الجودة واألعتماد بعنوان انشاء نظام داخلي للجودة  ( ورشة عمل)شهادة
 .م22/2/2001

 م2002 –م 2002 حاصل على شهادة تقدير من الكلية للتفوق الدراسى عام. 

  (.طالبا)حاصل على المركز الثاني في بطولة الجامعة للمصارعة 

 الم الخاصة فى النشاط الرياضى اثناء التربية حاصل على شهادة تقدير من مدارس الس
 .م2002 - 2002( طالبا)العملية 

  حاصل على دورة التربية  العسكرية من وزارة الدفاع الشعبي والعسكري بتقدير
 .م2222%( 72)جيد

 
 
 

 

 


