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 البيانات الشخصية:
 

 محمود أحمد توفيق معوضاالســــــــــــــــــــــــــم: 
  متزوج: الحالة االجتماعية

 محافظة الغربية –المحلة الكبرى محــــــــــل الميـــــــالد: 
 القاهرة.محافظة  –عين شمس حمد عصمت أ -شارع الهادي سالمة  6:محل اإلقامة

 م.  5/11/1982تاريخ الميالد: 
 01125229439 /01221688969تليفـــــــــــــــــــون: 
    0226997734 تليفون أرضي:

 drmahmoud227@gmail.com   ميل /
 mahmoudahmed@phed.bsu.edu.eg ميل جامعي/

 .العسكرية ضابط احتياط بالقوات المسلحةالخدمة  اديالتجنيد: الموقف من 
 
 العلمية:  مؤهالتال
  كليدددددددددددة التربيدددددددددددة  –مصدددددددددددارعة تخصددددددددددد   -التددددددددددددري  الرياضددددددددددد  بكـــــــــــالوريو

 م2004تقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف –جامعة طنطا  –الرياضية 
 كليدددددة التربيدددددة الرياضددددددية  –تخصددددد  مصدددددارعة  -التددددددري  الرياضددددد  ماجســـــتير

 علددددد وتددددد  ير    : التددددددري  فددددد  استجدددددا  العكسدددددم بعندددددوان 2011جامعدددددة المنوفيدددددة 
 بعض مهارات المصارعة الرومانية.

  التربيددددددة  تخصدددددد  مصددددددارعة كليددددددة -التربيددددددة الرياضددددددية  الفلسددددددفة فدددددد  دكتــــــورا
برنددددددددام  تدددددددددريب   تدددددددد  يرم بعنددددددددوان:  2015جامعددددددددة بندددددددد  سددددددددويف -الرياضددددددددية 

للتدددددوازن العضدددددل  الدددددديناميك  للعضدددددالت العاملدددددة فددددد  أوضددددداع السددددديطرة والدددددتحكم 
 نتائ  المباريات لدي سعب  المصارعة الرومانية. عل 

  

mailto:drmahmoud227@gmail.com


 

- 4 - 
 

 

 
 

 التدرج الوظيفي:
 جامعددددددددة بندددددددد   -كليددددددددة التربيددددددددة الرياضددددددددية  -بقسددددددددم التدددددددددري  الرياضدددددددد   معيــــــــد

 .م2012عام  حت  م، 2008من عام سويف 
  ـــــدر جامعدددددة  -الرياضدددددية  كليدددددة التربيدددددة -بقسدددددم التددددددري  الرياضددددد  مسددددداعد  م

   .م 2015عام  حت  م، 2012من عام بن  سويف 
   كليددددددددددة التربيددددددددددة  -قسددددددددددم التدددددددددددري  الرياضدددددددددد   –تدددددددددددري  المصددددددددددارعة مــــــــــدر

 .م 2018 حت  م، 2015من  جامعة بن  سويف-الرياضية 
  ـــــــدر كليدددددددة التربيدددددددة  -ست والرياضدددددددات الفرديدددددددة ز المنددددددداقسدددددددم ب –المصدددددددارعة  م

 .تاريخهم، حت   2018جامعة بن  سويف من -الرياضية 
 

 لباا : المنشورة لالعلمية باا  األ
  علددددددددددددددد  بعدددددددددددددددض المتغيدددددددددددددددرات الفسددددددددددددددديولوجية  أ دددددددددددددددر تددددددددددددددددريبات الهايبوكسدددددددددددددددي

بحددددددددددد   – والبدنيدددددددددددة لددددددددددددى الالعبدددددددددددات الناشدددددددددددئات فددددددددددد  المصدددددددددددارعة النسدددددددددددائية
المجلددددددددددددة العلميددددددددددددة للتربيددددددددددددة البدنيددددددددددددة  -م6/9/2017فددددددددددددردي منشددددددددددددور بتدددددددددددداري  

   جامعة حلوان. -كلية التربية الرياضية للبنين –وعلوم الرياضة 
  "  بدددددددددددددد  مددددددددددددددا ق مرحلددددددددددددددةأ ددددددددددددددر اسددددددددددددددتخدام بعددددددددددددددض وسددددددددددددددائ  اسستشددددددددددددددفا  فدددددددددددددد

المنافسدددددددددددددددددددددددات علددددددددددددددددددددددد  بعدددددددددددددددددددددددض المتغيدددددددددددددددددددددددرات الفسددددددددددددددددددددددديولوجية لالعبددددددددددددددددددددددد  
المجلددددددددددددددددة -م 7/3/2018بحدددددددددددددددد  فددددددددددددددددردي منشددددددددددددددددور بتدددددددددددددددداري   -"المصددددددددددددددددارعة

كليدددددددددددددة التربيدددددددددددددة الرياضدددددددددددددية  –العلميدددددددددددددة للتربيدددددددددددددة البدنيدددددددددددددة وعلدددددددددددددوم الرياضدددددددددددددة 
 جامعة حلوان. -للبنين

  أ ددددددددددددددددر تدددددددددددددددددريبات السدددددددددددددددداكيوS.A.Q  علدددددددددددددددد  بعددددددددددددددددض المتغيددددددددددددددددرات البدنيددددددددددددددددة
علددددددددددددد  الددددددددددددرجلين لالعبدددددددددددد  المصددددددددددددارعة الحدددددددددددددرة  الخاصددددددددددددة بمهددددددددددددارة السددددددددددددقوط

المجلدددددددددددددددددة  -م 20/9/2018بحددددددددددددددددد  فدددددددددددددددددردي منشدددددددددددددددددور بتددددددددددددددددداري   -"للهدددددددددددددددددواة
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 –كليددددددددددددة التربيددددددددددددة الرياضددددددددددددية للبنددددددددددددات  –العلميددددددددددددة لعلددددددددددددوم وفنددددددددددددون الرياضددددددددددددة 
 جامعة حلوان.

   أ دددددددددددر اسدددددددددددتخدام تقييدددددددددددد تددددددددددددفق الددددددددددددم المعتدددددددددددد  علددددددددددد  مسدددددددددددتوى القدددددددددددوة العضدددددددددددلية
وفاعليددددددددددة اسدا  المهددددددددددارى لددددددددددبعض مهددددددددددارات التقددددددددددوس خلفددددددددددا مددددددددددن الرفددددددددددع  علدددددددددد  

المجلدددددددددددددددة  -م 15/2/2019بحددددددددددددددد  فدددددددددددددددردي منشدددددددددددددددور بتددددددددددددددداري   -" للمصدددددددددددددددارعين
 –كليددددددددددددددة التربيددددددددددددددة الرياضددددددددددددددية للبنددددددددددددددات  –العلميددددددددددددددة لبحددددددددددددددو  التربيددددددددددددددة الشدددددددددددددداملة 

 جامعة الزقازيق.
  تدددددددددددد  ير اسدددددددددددددتخدام تدددددددددددددريبات البددددددددددددديالتس لعضددددددددددددالت المركدددددددددددددز علدددددددددددد  بعدددددددددددددض

القدددددددددددددددرات البدنيددددددددددددددة وفاعليددددددددددددددة ا دا  المهدددددددددددددداري للرميددددددددددددددة الخلفيددددددددددددددة بددددددددددددددالتقوس 
 -م18/7/2019بحددددددددددددددد  فدددددددددددددددردي منشدددددددددددددددور بتددددددددددددددداري   "للمصدددددددددددددددارعين البدددددددددددددددراعم

كليدددددددددددددة التربيدددددددددددددة الرياضدددددددددددددية  –المجلدددددددددددددة العلميدددددددددددددة لعلدددددددددددددوم وفندددددددددددددون الرياضدددددددددددددة 
 جامعة حلوان. –للبنات 

  التدددددددددددددري  المتقطددددددددددددع عددددددددددددال  الك افددددددددددددة   اسددددددددددددتخدامأ ددددددددددددرhiit علدددددددددددد  تحسددددددددددددين )
نقددددددددددددا  الدددددددددددددوزن للمصددددددددددددارعين بحددددددددددددد  فددددددددددددردي منشدددددددددددددور   "اللياقددددددددددددة البدنيدددددددددددددة وا 

 –المجلددددددددددددددة العلميددددددددددددددة لعلددددددددددددددوم وفنددددددددددددددون الرياضددددددددددددددة  -م 26/3/2020بتدددددددددددددداري  
 .جامعة حلوان –كلية التربية الرياضية للبنات 

 

 لجامعية والتدريسية داخل الجامعة:نشطة ااأل

 التدريس . بالع  معتمدة من مجلس القسم  إفادة 
 مدددددددددن أعضدددددددددا  هيئدددددددددة التددددددددددريس المشدددددددددهود لهدددددددددم  الباحددددددددد معتمددددددددددة بدددددددددان  إفدددددددددادة

   .بالكفا ة والمشاركة الجادة ف  كافة أنشطة الكلية المختلفة
 انشدددددددددددددا  وتجهيدددددددددددددز صدددددددددددددالة المصدددددددددددددارعة  علددددددددددددد  باإلشدددددددددددددرافمعتمددددددددددددددة  إفدددددددددددددادة

 .بالكلية الجديدة بالمواصفات الفنية المطلوبة 
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 بالكليدددددددددة الخاصدددددددددة  مقدددددددددررات ومنددددددددداه  فددددددددد  تطدددددددددويرباإلسدددددددددهام معتمددددددددددة  إفدددددددددادة
بمدددددددددددددواد رياضدددددددددددددة المصدددددددددددددارعة للفدددددددددددددرق الدراسدددددددددددددية المختلفدددددددددددددة وفدددددددددددددق معدددددددددددددايير 

  .الجودة
 فدددددددد  جميددددددددع أنشددددددددطة القسددددددددم بفاعليددددددددة واتقددددددددان ممددددددددا  بالمشدددددددداركةمعتمدددددددددة  إفددددددددادة

  .كان له ا  ر الملحوظ ف  اسسهام ف  رفع ش ن القسم العلم 
 فددددددددد  تطدددددددددوير سئحدددددددددة الكليدددددددددة الجديددددددددددة وتنفيددددددددد ها علددددددددد  الوجددددددددده  باإلسدددددددددهاممعتمددددددددددة  إفددددددددادة

 .ا م   
 التدددددددددددددري  الصدددددددددددديف  فدددددددددددد  ا نشددددددددددددطة الطالبيددددددددددددة و  بالمشدددددددددددداركةمعتمدددددددددددددة  إفددددددددددددادة

   .تقانللطال  بفاعلية وا  
 الكليدددددددددددددددة الجدددددددددددددددودة ب أعمدددددددددددددددا بفاعليدددددددددددددددة فددددددددددددددد   بالمشددددددددددددددداركةمعتمددددددددددددددددة   إفدددددددددددددددادة

  وتوصيف المقررات الخاصة به.
 م 2008معتمددددددددددددة  بتددددددددددددري  منتخددددددددددد  الكليدددددددددددة للمصدددددددددددارعة منددددددددددد  عدددددددددددام  إفدددددددددددادة

 الجامعددددددددددةفدددددددددد  عدددددددددددة بطددددددددددوست علدددددددددد  مسددددددددددتوي  بددددددددددهوشددددددددددار   تاريخددددددددددهحتدددددددددد  
وحصددددددددددددددد  بددددددددددددددده علددددددددددددددد  مجموعدددددددددددددددة مدددددددددددددددن الميدددددددددددددددداليات المتنوعدددددددددددددددة والمراكدددددددددددددددز 

   .المتقدمة
 2019ن التعلددددددددديم بالكليدددددددددة عدددددددددام كعضدددددددددو فددددددددد  لجندددددددددة شدددددددددئو  بالمشددددددددداركةمعتمددددددددددة  إفدددددددددادة /

 .م 2020
 كعضدددددددددو فددددددددد  لجندددددددددة الدراسدددددددددات العليدددددددددا والبحدددددددددو   بالمشددددددددداركةمعتمددددددددددة  إفدددددددددادة

 .م 2018/ 2017بالكلية عام 
 2019كعضددددددددددو لجنددددددددددة التدددددددددددري  الميدددددددددددان  بالكليددددددددددة عددددددددددام  بالمشدددددددددداركةمعتمدددددددددددة  إفددددددددددادة  /

 .م 2020
 اسمتحانددددددددددددات والمراقبددددددددددددة  أعمددددددددددددا ضددددددددددددو فدددددددددددد  المشدددددددددددداركة كعبمعتمدددددددددددددة  إفددددددددددددادة

 بالكلية.الكنتروست مرحلة البكالوريوس  أعما   لوك 
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 لدددددددددددددة الكليدددددددددددددة فددددددددددددد  المصدددددددددددددارعة نجدددددددددددددا  بطو شدددددددددددددهادة معتمددددددددددددددة مدددددددددددددن الكليدددددددددددددة فددددددددددددد  ا
 الرومانية.

 معتمددددددددددة مدددددددددن مركدددددددددز تنميدددددددددة المدددددددددوارد البشدددددددددرية جامعدددددددددة بنددددددددد  سدددددددددويف  إفدددددددددادة
 -عليها:بالدورات الحاص  

 استخدام التكنولوجيا ف  التدريس.  -1
 النشر الدول  للبحو  العلمية.  -2
 اإلدارة الجامعية. -3
 والشفافية.النزاهة  -4
 آدا  وسلو  المهنة. -5
 مهارات استصا . -6

 

 : المشاركة المجتمعية والميدانية والخبرات السابقة
   دورة تخطددددددددددديط اسحمدددددددددددا  البدنيدددددددددددة الدوليدددددددددددة المعتمددددددددددددة مدددددددددددن منظمدددددددددددة استحددددددددددداد اسفريقددددددددددد

 والعرب .
  حتددددددددد  عددددددددددام م ، 1989سعددددددددد  مصدددددددددارعة رومانيدددددددددة بندددددددددادي  دددددددددز  المحلدددددددددة مدددددددددن عدددددددددام

 .م 2003
  حتدددددددددددد  عددددددددددددام ، م 2000سعدددددددددددد  منتخدددددددددددد  جامعددددددددددددة طنطددددددددددددا للمصددددددددددددارعة مددددددددددددن عددددددددددددام

 .م 2004
  حتدددددددددد م  2008يوليددددددددددو بالمحلددددددددددة الكبددددددددددرى مددددددددددن عددددددددددام  23مدددددددددددر  مصددددددددددارعة بنددددددددددادي ، 

 .م 2012عام 
  حتدددددددددد م 2009أكتددددددددددوبر بجهدددددددددداز السددددددددددباحة موسددددددددددم  6مدددددددددددر  احمددددددددددا  بدنيددددددددددة بنددددددددددادي ، 

   .م2010
 2009بجهددددددددداز الجمبددددددددداز الفنددددددددد  مدددددددددن عدددددددددام  مددددددددددر  احمدددددددددا  بدنيدددددددددة بندددددددددادي هليوبدددددددددوليس 

   .تاريخه، حت   م
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  مدددددددددددر  احمددددددددددا  بدنيددددددددددة بنددددددددددادي الشددددددددددمس لددددددددددبعض الالعبددددددددددين الدددددددددددوليين فدددددددددد  رياضددددددددددات
   .المبارزة -السباحة –الجودو  –العا  القوي 

  عدددددددددام  ، حتددددددددد 2008مددددددددددير فنددددددددد  منتخددددددددد  جامعدددددددددة بنددددددددد  سدددددددددويف للجدددددددددودو مدددددددددن عدددددددددام
 .م 2012

  تاريخه حت  م 2008مدير فن  منتخ  جامعة بن  سويف للمصارعة من عام. 
  تاريخه حت  م،2012مدر  عام بنادي المؤسسة العسكرية بالقاهرة من عام.   
 م ، حتددددددددددددددد 2012 مددددددددددددددددر  منتخددددددددددددددد  القددددددددددددددداهرة للمصدددددددددددددددارعة النسدددددددددددددددائية مدددددددددددددددن موسدددددددددددددددم 

 السنية.م جميع المراح  2016
   بطدددددددددوست  علددددددددد والحاصدددددددددلين  ارزةالمنتخددددددددد  القدددددددددوم  للمبدددددددددمعدددددددددد بددددددددددن  لدددددددددبعض سعبددددددددد

 .م 2018م حت  2012 مهورية ف  مراح  سنية مختلفة من الج
 تاريخه ،  حت  م2018 ما  بجهاز ماتش بوينت اسكواش من مخطط اح. 
   مشددددددددددددددرف استحدددددددددددددداد المصددددددددددددددري للمصددددددددددددددارعة علدددددددددددددد  المشددددددددددددددروع القددددددددددددددوم  سكتشدددددددددددددداف

 م. 2018 الموهوبين رياضيا
 م2017 استحاد المصري للمصارعة.ف  مجلس إدارة عضو ب رشح لمنص ت. 
  شهادة معتمدة بدورةICDL . 
 دورة قددددددددددددير امتيددددددددددداز فددددددددددد  الددددددددددددبلومدددددددددددة المبتددددددددددددئين فددددددددددد  اللغدددددددددددة اإلنجليزيدددددددددددة والحصدددددددددددو  علددددددددددد  ت

 .التدريبية
 

 شراف على الرسائل العلمية:اإل

بيددددددددددان معتمددددددددددد باإلشددددددددددراف علدددددددددد  رسددددددددددالة دكتددددددددددورا    قيددددددددددد اسنجدددددددددداز ( بقسددددددددددم 
 .جامعة بن  سويف –كلية التربية الرياضية  –التدري  الرياض  

 : والدكتوراهملخصات باثي الماجستير 
  : الدكتورا ملخ  بح  أوس. 
 انيا : ملخ  بح  الماجستير . 


