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  انسرية انذاحيت

 انذكخىر / حممذ فىسي عبذ انعشيش عهي
  انبياناث انشخصيت 

 محمد فوزي عبد العزيز عمي : مــــــــــــــــــــاالس
 5/8/5795:  حاريخ ادليــــــــالد

    ج.م.ع -ا المنيجامعة  -بكمية التربية الرياضية  الرياضية اإلدارةبقسم  عضو ىيئة تدريس  :تـــــــــفــــيـــانىظ
         + يعول متزوج:  تـاحلانت االجخماعي

   .المنياجامعة  ، 57شقة  9مساكن الكمية عمارة  – األزىرشارع  -المنيا  :  ىانــــــــــــــــانعن
      5533555 : ىاســــم اجلــــــرق

 59558555055572 : ىميـــم انقـــــانزق
 55555555705:  حمولم    582/  5320589 : منزل : ىنــــــــــفــيــــهـح

       582/  5308555:   الفاكس   582/  5322570  : عمل                                   
 Abo_fawzy@Hotmail.com Abo_fawzy@yahoo.com : E-mail    //  : انربيذ االنكرتوني

 انىظيفي :انخذرج 

  م 55/59/5555حتى  55/55/5779أخصائي رعاية شباب ثالث بكمية الفنون الجميمة بالدرجة الثالثة التخصصية من 

  م . 55/52/5555م حتى 52/59/5555معيد بقسم اإلدارة الرياضية بكمية التربية الرياضية جامعة المنيا اعتبارا من 

 م .57/55/5550حتى  52/52/5555تربية الرياضية اعتبارا من مدرس مساعد بقسم اإلدارة الرياضية بكمية ال 

 م57/9/5555حتى  35/55/5550ة المنيا اعتبارا من مدرس بقسم اإلدارة الرياضية بكمية التربية الرياضية جامع .  

   م  وحتى اآلن5555/ 9/ 35أستاذ مساعد ) مشارك ( بقسم اإلدارة الرياضية اعتبارا من . 

 هميبيان بانخذرج انع
تخصااص أول سااباحة  م5779 المنيااجامعااة  –بكاالوريوس التربيااة الرياضاية ماان كميااة التربياة الرياضااية  *

 بتقدير ممتاز وتخصص الثاني تمرينات وعروض رياضية بتقدير جيد جدا .

 م 5555 المنياجامعة  –ماجستير في التربية الرياضية من كمية التربية الرياضية  *
 "  قيادي وعالقتو بالرضا الوظيفي لدي العاممين بالجامعةالسموك ال " : وعنوانو

 وعنوانو: المنياجامعة  –* دكتوراه الفمسفة في التربية الرياضية 

 " السموك القيادي لممدربين وعالقتو بتماسك الفريق ودافعية االنجاز لدي الالعبين بالجامعات المصرية" 
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 اخلربة انعمهيت
 م.70/75/72/5779ومنتخب الكمية طوال فترة الدراسة العب سباحة بمنتخب الجامعة  -

 العب كرة ماء بنادي المنيا الرياضي ومنتخب شمال الصعيد في الدوري الممتاز لمدة ثالث سنوات متتالية . -

 م في سباقات 73/70/75/72/5779في بطولة شمال الصعيد لمسباحة في المواسم  األولحاصل عمي المركز  -
 م ظير ، تتابع متنوع .555ظير ،  م555ظير ،   م 55

 في سباحة الظير . في بطولة الجميورية لمناشئين لمكشافة البحرية األولحاصل عمي المركز  -

 م.5779شارك في الدورة الرياضية األولي لمكميات المتخصصة يناير  -

 5775/5772لعامة العميا بجامعة المنيا أمين مساعد اتحاد الطالب كمية التربية الرياضية وأمين لجنة الجوالة والخدمة ا -

 عمل كمساعد مدرب بنادي المنيا الرياضي . -

 . اآلنم وحتى 5778عمل كمعمم لمسباحة بحمام سباحة ) جامعة المنيا ، والشباب والرياضة ( منذ  -
     .    اآلنم وحتى 5555حكم سباحة من  -

 .ب والرياضة (بحمام سباحة ) جامعة المنيا ، والشباعمل كمنقذ   -

 المركزية باإلسكندرية. الكشافة البحريةجمعية  حاصل عمي دورة التجديف والشراع والموتور من  –

 القادة بمديرية الشباب والرياضة بالمنيا . إلعدادمحاضر بالبرنامج القومي  -

 م.5558ية ديسمبر شارك في فعاليات احتفال كمية الفنون الجميمة جامعة المنيا باليوبيل الفضي إلنشاء الكم -

 م.5557شارك في تنظيم الدورة التخصصية لكميات السياحة والفنادق فبراير  -

شارك في لجنة التنظيم ضمن فعاليات مؤتمر المنيا الدولي الثاني " البيئة وتنمية المجتمع في دول العالم الثالث "  -
 م.5557مارس 

 م.5557ساعات المعتمدة ة بنظام الشارك في إعداد الئحة الدراسات العميا بالكمي -

 م. 5555/  5557شارك في لجنة شئون البيئة وخدمة المجتمع بالكمية لعامين متتاليين  -

 م .5553،  5555،  5555شارك في لجنة شئون التعميم والطالب بالكمية عام  -

 ورعايت انطالب يف جمال اإلدارة واخلربة ادليذانيت  اإلنشائيت باألعمالبيان 
المنيا من عام  جامعة –بكميات التربية الرياضية  ينالممتحق ةارات القبول )القدرات( لمطمب* عضو لجان اختب

 اآلنحتى  5555
 م5555  الخامسأسبوع شباب الجامعات المصرية  في* عضو لجنة االفتتاح والختام 
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 م5555 الخامسشباب الجامعات المصرية  ألسبوع* تدريب الموحات الفنية 
 م.5552-5555 بالكمية *عضو لجنة المكتبات 

،  5552،  5555، 5550 بكمية التربية الرياضية التراكميلجنة الرصد كنترول الفرقة الرابعة و  *عضو
 م. 5557،  5558،  5559

 . م5555،  م5555،  5555* رئيس كنترول الفرقة الرابعة عامين 
 * عضو مؤسس في جمعية الجيل الجديد لتنمية المجتمع .

"  القرن الواحد والعشرين إستراتيجيةمؤتمر الرياضة المصرية نحو  الدول " العمميالمؤتمر * المشاركة فى 
 م . 5555المنيا ابريل جامعة  –بكمية التربية الرياضية 

 م.5555شارك في تنظيم بطولة افريقيا لتنس الطاولة المقامة بمحافظة المنيا * 
  م.5552(  STAT & SPSSالحزم الجاىزة )  شارك في تأليف كتاب اإلحصاء التطبيقي باستخدام *

ومعالجة البيانات لمبحوث التربوية والنفسية والرياضية التطبيقي  اإلحصائيالتحميل شارك في تأليف كتاب *
 م.5555( &STATISTICA & SPSS EXCEL)  باستخدام برامج

 م.5559شارك في الدورة التنشيطية الستخدام قواعد البيانات بجامعة المنيا * 
 م 5558،  5559لمعامين الدراسيين منسق عام األنشطة الطالبية بكمية التربية الرياضية جامعة المنيا  *
 م.5558،  5559بالمنيا  الكشافة البحريةجمعية عضو مجمس إدارة  *

 م.5558* شارك في تنظيم بطولة تنس الطاولة لمجامعات العربية مارس 
 م.5553، 5552/5559بية الرياضية جامعة المنيا * رائد المجنة الثقافية بكمية التر 

* ساىم في تنفيذ البرنامج التدريبي لدعم قدرات جامعة المنيا في مجال حقوق اإلنسان التابع لمركز دراسات 
 م.5557وبحوث حقوق اإلنسان بجامعة أسيوط ابريل 

 –اإلستاد الرياضي  –السباحة  * مدير مركز الخدمة العامة لممنشآت الرياضية بجامعة المنيا ) مجمع حمام
  م. 5555،  5555،  5557 مجمع االسكواش (  –الصالة المغطاة  –المالعب المفتوحة 

 .58/0/5555*محاضر بإدارة المشروعات وتدريب الشباب بمديرية الشباب والرياضة بمحافظة المنيا 
 م.5555التربية الرياضية جامعة المنيا  ةكمي*إدارة الندوة الذاتية لطالب 

 م.5555،  5555وحدة الجودة واالعتماد بالكمية  أعمالالمشاركة في *

 م.5555إدارة وتحكيم رياضة السباحة  شارك في تأليف كتاب* 

 م.5555الرياضي  واإلعالمفن العالقات العامة  شارك في تأليف كتاب* 

 م.5555المعاصر في المجال الرياضي  التنظيم االدارة شارك في تأليف كتاب* 

 م.5555االتجاىات الحديثة في التسويق الرياضي  شارك في تأليف كتاب* 
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 انشهاداث وانذوراث انىت حصهج عهيها
 م  5555في السباحة عام عمى دورة إعداد المعمم  حاصل -
         م.5772حاصل عمي دورة انقاذ في السباحة  -
 باحة درجة ثالثة.     دورة تحكيم سحاصل عمي  -
        م5555حاصل عمى دورة فى المغة االنجميزية  -
 م 5553 لالتو يفحاصل عمى شيادة  -
 . 5552 ( ICDLحاصل عمي الرخصة الدولية لقيادة الكمبيوتر )  -
 المعمم بكمية التربية جامعة المنيا. إعدادحاصل عمي دورة  -
 .      بالمشروع القومي لتطوير شباب الجامعات يزية اجتاز العديد من دورات المغة االنجم -
 . حاصل عمي دورة تدريب في تكنولوجيا التعميم –
 .  اإلحصائي  Statisticaحاصل عمي دورة تدريب التخصصية في البرنامج  -
 – Dos – windows – Word – Excelمنيا  اآلليحاصل عمي العديد من دورات الحاسب  -

Html  ،Dream Waver  ،Front Page power point – internet 
المنيا التدريس والقيادات بجامعة  ىيئةضمن مشروع تنمية قدرات أعضاء  ية* حاصل عمى برامج التدريب

 وبيان بالدورات التي حضرىا :
 تاريخ الدورة رمز مكان الدورة اسم الدورة م

 5550نوفمبر  55إلي  T4 8 جامعة المنيا ميارات البحث العممي  5
 5555يناير  59إلي  I2 55 جامعة المنيا ميارات االتصال الفعال 5
 5555ابريل  55إلي  I1 59 جامعة المنيا تنمية ميارات العرض الفعال 3
 5552فبراير  53إلي  P4 55 جامعة المنيا أخالقيات وآداب المينة 0
 5559ابريل  52إلي  R3 50 جامعة المنيا إعداد مشروع بحثي 5
 5559مايو  3إلي  L4 5 جامعة المنيا لجوانب القانونيةا 2
 5559مايو  50إلي  R2 55 جامعة المنيا إعداد وكتابة البحوث العممية 9
 5559يونيو  0إلي  R4 5 جامعة المنيا اقتصاديات تسويق وتمويل البحوث العممية 8
 5558ابريل  59إلي  T4 55 جامعة المنيا معايير الجودة في العممية التدريسية 7

   مت حذريسها داخم اجلامعت انخيبيان بادلقزراث انذراسيت 
 : مزحهت انبكانىريىص:أوال

 . ) تدريس مقرر تحكيم رياضة تخصصية ) سباحة 
 التابعة لقسم اإلدارةعمى التربية العممية الخارجية  اإلشراف. 
  تدريس مقرر اإلعالم والعالقات العامة 
 ضيالتسويق الريا تدريس مقرر 
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  الرياضية إدارة المؤسساتتدريس مقرر 
  التنظيمات الرياضية تدريس مقرر. 
  مبادئ اإلدارة الرياضيةتدريس مقرر  
 التشريعات والقوانين الرياضية تدريس مقرر 

 ثانيا: مزحهت انذراساث انعهيا:
  (أولي ماجستير)اإلعالم والعالقات العامة تدريس مقرر 
  (ماجستير ثانية)إدارة تخصصية تدريس مقرر 
  (أولي ماجستير)طرق البحث في اإلدارة الرياضية تدريس مقرر 
  (أولي ماجستير)دراسة متقدمة في اإلدارة الرياضية تدريس مقرر 
  (ثانية ماجستير)االختبارات والمقاييس في اإلدارة الرياضية تدريس مقرر 
  (ثانية ماجستير)حمقة بحث تدريس مقرر . 

  (دكتوراه ثانية  ) دارة الرياضيةالتقويم في اإلتدريس مقرر. 

  (دكتوراهأولي )دراسة متقدمة في اإلدارة الرياضية تدريس مقرر. 
 انعهمي باإلشزافبيان 

 انًُبقشخ ربريد انزسجيم  عُٕاٌ انجحث انسرجخ  اسى انجبحث و

انًُبخ انزُظيًي ٔعالقزّ ثفبعهيخ االزاء  يبجسزير نجُي يحًٕز سُٕسي   1

يٍ في انًجبل انريبضي انٕظيفي نسي انعبيه

 ثًحبفظخ انًُيب

 رًذ 14/11/2002

َظبو يعهٕيبري يقزرح ثبسزرساو انحبست االني  يبجسزير عهي رجت يحًٕز  2

 نالزارح انعبيخ نهُشبط انريبضي ثجبيعخ انًُيب

 رًذ 26/4/2011

انعسانخ انزُظيًيخ ٔعالقزٓب ثجعض انًزغيراد  يبجسزير عهي جًبل عهي   3

بيهيٍ في انًجبل انريبضي انُفسيخ نسي انع

 ثًحبفظخ انًُيب

 رًذ  26/4/2011

سبْر عالء انسيٍ   4

 يحًس

زراسخ رحهيهيخ نٕاقع اسزرساو اإلزارح  يبجسزير

االنكزرَٔيخ في انٓيئبد انريبضيخ ثًحبفظبد 

 شًبل انصعيس

نى  13/6/2011

 رُبقش

زاء انرقبثخ االسزراريجيخ كًسذم نزحسيٍ اال يبجسزير شيًبء رافذ سعيس  5

انٕظيفي نسي االذصبئيٍ انريبضييٍ ثرعبيخ 

 طالة جبيعخ انًُيب

نى  8/8/2011

 رُبقش

زراسخ رحهيهيخ نٕاقع انصحبفخ االنكزرَٔيخ  زكزٕراِ نجُي يحًٕز سُٕسي  6

انريبضيخ ٔزٔرْب في َشر انثقبفخ انريبضيخ 

 نسي انريبضييٍ ثًحبفظخ انًُيب 

نى  22/2/2011

 رُبقش

زٔر انقيبزح كأحس يعبيير انجٕزح انشبيهخ  ٕراِزكز إحسبٌ حسُي احًس  2

 فبالررقبء ثًسزٕي كهيبد انزرثيخ انريبضيخ 

نى  18/4/2011

 رُبقش

يحًٕز يحًس سيس عجس   8

 انرحًٍ 

ذطخ يقزرحخ نهًشكالد االزاريخ ٔانزًٕيهيخ  يبجسزير

 ثًراكز انشجبة ثًحبفظخ انًُيب

رًذ  

 انًُبقشخ
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 انعهمي واإلنخاجانبحىد 
 
نوع  القبول بالنشر جية النشر نوان البحثع م

 البحث
العالقات العامة وعالقتيا بالرضا  5

الوظيفي لدي العاممين بمديرية الشباب 
 والرياضة بمحافظة المنيا

مجماااة العممياااة لعماااوم التربياااة 
كمياااااااة التربياااااااة  –الرياضاااااااية 

 الرياضية ا جامعة طنطا .
العدد السابع  

 5555ديسمبر 
 زوجي

الجتماعات ودورىا في دعم إدارة ا 5
اتخاذ القرار لدي القيادات الرياضية 

 بمحافظة المنيا
مجمااااة عمااااوم الرياضااااة بكميااااة 

جامعاااااة  -التربيااااة الرياضااااية 
 المنيا

المجمد التاسع عشر 
الجزء الرابع ديسمبر 

 م5552
 زوجي

كمؤشر لتحسين  اإلداري اإلبداع 3
لدي  األداء الوظيفيمستوي 

 العاممين  األخصائيين الرياضيين
 بجامعة المنيا

مجمااااة عمااااوم الرياضااااة بكميااااة 
جامعاااااة  -التربيااااة الرياضااااية 

 المنيا
 م5559ابريل  

 فردي

بيئة العمل الداخمية وعالقتياا بالتسارب  0
لادي العااممين ومستوي األداء  الوظيفي

  بمحافظة المنيافي المجال الرياضي 
المااااااااؤتمر اإلقميمااااااااي الرابااااااااع 
لممجماااااااس الااااااادولي لمصاااااااحة 

ربيااااااة البدنيااااااة والتااااااروي  والت
والرياضاااااة والتعبيااااار الحركاااااي 

كمية  – األوسطلمنطقة الشرق 
 –التربيااة الرياضااية بااأبو قياار 

 اإلسكندريةجامعة 

كتاااااااااب المااااااااؤتمر 
الجاااااااااازء الثالااااااااااث 

 م5558أكتوبر 
 

 جماعي

الثقافااة التنظيميااة ودورىااا فااي تطبيااق  5
إدارة الجااااودة الشاااااممة لاااادي العاااااممين 

 بجامعة المنيابمكاتب رعاية الطالب 
مجمااااة عمااااوم الرياضااااة بكميااااة 

جامعاااااة  -التربيااااة الرياضااااية 
 المنيا

 فردي م5557يناير   

االغتاااراب الاااوظيفي وعالقتاااو باالنتمااااء  2
التنظيمااااااي ودافعياااااااة االنجاااااااز لااااااادي 
األخصائيين الرياضايين بمراكاز الشاباب 

 في محافظات شمال الصعيد

   قيد النشر

 


