
 السیرة الذاتیة
 

                                                                                                         الشخصیةبیانات الأوال: 

                                                         إيھاب عبد العزيز زكريا الغندور االسم:

  الرياضي بقسم التدريب دكتورمدرس  الوظیفة الحالیة:

 جامعة بني سويف  ،ة" تدريب الكرة الطائرة " بكلیة التربیة الرياضی 

 1/9/1984 تاريخ المیالد:

 F569فیال  –الرويس  –ظبي  أبو –االمارات العربیة المتحدة  العنوان:

 97128764435+ رقم التلیفون:

 971563273636+ رقم المحمول:

 e.hoba@yahoo.com :اإللكترونيالبريد 
 

 المؤھالت العلمیة: ثانیا:

 2005طنطا جامعة ، جدا) (جیدبكالوريوس التربیة الرياضیة  -1
 2010جامعة طنطا  الطائرة،ماجستیر في تدريب الكرة  الماجستیر: -2
 2016جامعة بني سويف لفلسفة في التربیة الرياضیة، الدكتوراة: دكتوراة ا -3

 

  الوظیفيثالثا: التدريج 

 2010-2008من جامعة بني سويف بكلیة التربیة الرياضیة، معید بقسم التدريب الرياضي  -

  2010من جامعة بني سويف بكلیة التربیة الرياضیة، مدرس مساعد بقسم التدريب الرياضي -

 .2013من كفر الشیخ للكرة الطائرة عضو منطقة  -

 حتى اآلن. 2016مدرس بقسم التدريب الرياضي بكلیة التربیة الرياضیة، جامعة بني سويف  -

 

 

 



 الحاصل علیھا المجاالت المختلفةالدورات  رابعاً:

 2007دورة متقدمة في تدريب الكرة الطائرة من اإلتحاد المصري للكرة الطائرة        -

   2006دورة في تحكیم الكرة الطائرة                                                             -

 الحصول على دورة متقدمة في مجال اإلصابات والتدلیك الرياضي بتقدير  -
 2004بجامعة طنطا                                                                    امتیازعام   

 2006دورة في مجال اللغة اإلنجلیزية بكلیة التربیة جامعة طنطا                          -

 نمیة قدرات أعضاء التدريسدورات ت -

    2010التكنولوجیا في التدريس                                                استخدام •
 2010النشر الدولي لألبحاث العلمیة                                                     •
 2010                       اإلرشاد األكاديمي                                             •
 2010                                                            واالجتماعاتإدارة الوقت  •
 2015وتقويم الطالب                                                     االمتحاناتنظم  •
 2015                                اإلدارة الجامعیة                                        •
 2015أدآب وسلوكیات المھنة                                                              •
 2015مھارات العرض الفعال                                                                •

 

 

 خامسا: الخبرات المیدانیة

بني  جامعة ،بكلیة التربیة الرياضیةالرياضي " تدريب الكرة الطائرة "معید بقسم التدريب  •
 سويف.

 ،بكلیة التربیة الرياضیةمدرس مساعد بقسم التدريب الرياضي " تدريب الكرة الطائرة " •
 جامعة بني سويف.

 جامعة بني سويف –مدرس بقسم التدريب الرياضي بكلیة التربیة الرياضیة  •
 2001:2008كفر الشیخ الرياضي موسم  العب بالفريق األول بنادي •
 2003ساھم بصعود فريق كفر الشیخ الرياضي إلى الدوري الممتاز موسم  •
 2012:2013العب بنادي معلمین بني سويف الرياضي موسم  •
 2013ساھم بصعود فريق نادي معلمین بني سويف للدوري الممتاز موسم  •
 2005:2007موسم سنة بنادي كفر الشیخ الرياضي من  17مدرب فريق  •
 2008:2015مدرب منتخب جامعة بني سويف للكرة الطائرة في الفترة من  •
الحصول مع فريق كلیة التربیة الرياضیة بنات على المیدالیة البرونزية والمركز الثالث في  •

البطولة التخصصیة لكلیات التربیة الرياضیة بالجامعات المصرية في الفترة من 
2014/1/30:1/26 



يق سیدات ابشنا بمحافظة بني سويف المشارك في القسم الثاني لدوري الكرة مدرب فر •
 .2018-2017الطائرة المصري لموسم 
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