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ةــالسيرة الذاتي

البيانات الشخصية  
 

 مروه مدحت حسن عثمان :   االســــــــــــــــــم

 :  مدرس دكتور بقسم التدريب الرياضى  الوظيفـــــــــــــــة

 جامعة بنى سويف  -كلية التربية الرياضية                           

 م 18/10/1985: تاريــخ الميـــالد  

 
 ه: مصري  يــــــــــــةالجنس

 ه: مسلم  الديانـــــــــــــــة

 .مصر  – طنطا –اباظهش  18:  العنـــــــــــــــوان

 201221761324+:   المحمـــــــــــــول

:                                  اإللكتروني البريد

@hotmail.com85at_marwa_medh 

 المؤهــل العلمــى

  – 2006طنطاجامعة   -كلية التربية الرياضية   –قسم التدريب الرياضي  –بكالوريوس التربية الرياضية   -

 . بتقدير عام :جيد جدا
 

  طنطاجامعة  –كلية التربية الرياضية  –قسم التدريب الرياضى  – ماجستير فى التربية الرياضية -

  2010. 
 

 جامعة بنى سويف  –كلية التربيه الرياضية  –قسم التدريب الرياضى  – فى التربية الرياضيةالفلسفه دكتوراه  -

   2015. 

 الخبرات التدريسية
 الجمباز الفنى  للفرقة الثانيه بقسم علوم الحركه الرياضيه.مبادئ  -

 بقسم التدريب الرياضى تخصص الجمباز الفنى -

 .از الفنى بقسم المنهاهج وطرق التدريسمنتدب لتدريس الجمب -

 مساعد فى مادة التربيه الصحيه بقسم علوم الصحه الرياضيه . -

 مساعد فى مادة االداره الرياضيه بقسم االداره الرياضيه . -

 مشارك فى تدريس العديد من المواد الخاصه بقسم التدريب الرياضى . -
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 الخبرات اإلدارية
 

 . 2017حتى  2015وخدمة المجتمعلبيئه شئون ا عضو فى مجلس -

 . 2018حتى  2017عضو فى مجلس شئون التعليم والطالب  -

 .2018حتى  2017عضو فى مجلس رئاسة قسم التدريب الرياضى عام  -

 المشاركات
 . 2017 منسق ندوة االصابات واالسعافات االوليه -

تدريب العروض للطالبات بجامعة بنى سويف وحصول الفريق على المركز االول على  -

، وحصول فريق العروض للبنات على المركز الثانى على 2008الجمهوريه  عام 

 .2011الجمهوريه عام  

وضع البرامج التدريبيه لفرق الجمباز بنات بمنطقة الغربيه والدقهليه للجمباز الفنى عام  - -

2006 ،2007 ،2008  

سنوات بالمركز الثانى على مستوى المناطق لعام  8شهاده  تكريم لفوز فريقها للبنات تحت  -

2007 

 الدورات التدريبية

 صابات الرياضية والتأهيل من وزارة الشباب والرياضه بتقدير عام امتياز.برنامج اإل -

 جامعة بنى سويف : -مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات  -

 )معايير الجودة فى العملية التدريسية(    )النشر الدولى للبحوث العلمية ( 

 )استخدام التكنولوجيا فى التدريس (      )الجوانب المالية والقانونية فى االعمال الجامعية ( 

 )إدارة الوقت واإلجتماعات(              )أداب وسلوك المهنة فى العمل الجامعى (  

 : بعنوان  DAADاأللمانيه للتبادل العلمىالهيئة  -     

                                                        - Proposal Writing GERLS   2013فى اكتوبر. 

                                - Self-Marketing    2013فى مايو. 

 

 

Languages 

 - TOEFL ITP (America – Mideast – Educational & Training Services) Score 410 

      


