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                                      ةالبيانات الشخصي
 وائل حسين أحمد خطاب  :مــــاالس

 م .2158/  2/  21 :تاريخ الميالد
كميــة التربيــة كــرة اليــد _ شــابة  الرياضــات الاماةيــة وألاــاب المضــرببقســم مــدرس  :الوظيفة الحالية

 الرياضية _ ااماة المنيا
 محافظة المنيا  -28شارع ابن الفارض منزل رقم 4-شاىين ى ح :وان ــــالان

     02065161681 **        02008640011**    اوال : 
  hussein@yahoo.comWael :البريد اإللكترونى

 
 .1+متـزوج وياول  :الحالة االاتماةية

 2150لسنة 210من القانون  18ور طبقًا ألحكام البند أواًل من المادة لم يصبو الد :الخدمة الاسكرية

 الاممية المؤىالت
 ممتازبتقدير  يدتخصص كرة  -اداً ةام ايد  تقدير 1006التربية الرياضية مايو  بكالوريوس . 

 
 التكوينات الهجومية والتشكيالت الدفاعية فى حاالت نقص وزيادة العدد وأثرها :  المااستير

"دراسة تحميمية " رسالة ماجستير ، كمية  9002نتائج مباريات كرة اليد فى بطولة العالم  عمى
 10/1/1021بتاريخ  .(9009ة الرياضية ، جامعة المنيا )التربي

 ة الرياضية كمية التربي "برنامج تدريبي ةمي مستوى االداء الدفاةي لالةبي كرة اليد : تأثير  الدكتوراه
 15/6/1026بتاريخ  .(9009، جامعة المنيا )

 

 

 التدرج الوظيفى
 م.1021/  2/  5 لتربية الرياضية ااماة المنيا منمدرس مساةد بقسم التدريب الرياضى بكمية ا 
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  0/  16بكميـة التربيـة الرياضـية ااماـة المنيـا مـن الرياضات الاماةيو والااب المضـرب مدرس بقسم  /
 .وحتى تاريخو  م 1026

  الخبرات التدريسية
  كرة اليد( لطالب الفرقة الثالثة تخصص يدتدريس مقرر تدريب رياضة التخصص )كرة 

  كرة اليدتدريس مقرر التدريب الميدانى لطالب الفرقة الثالثة تخصص . 

  بنات(. –)بنين  االولي( لطالب الفرقة يدتدريس مقرر مبادئ ألااب اماةية )كرة 

 يدبنات( تخصص كرة –فرقة الراباة )بنين تدريس مقرر مادة التدريب الميدانى لطالب ال. 

 بنات(. –)بنين  الثالثو( لطالب الفرقة يد)كرة  1 تدريس مقرر مبادئ ألااب اماةية 

  بنات(. –)بنين  االوليلطالب الفرقة تدريس مقرر االلااب  التمييدية 

  كرة اليدتخصص  الراباوتدريس مقرر التدريب الميدانى لطالب الفرقة . 

 

 راتبــــالخ
  لمدورى الممتاز 1001/1001في موسم  الشبابمرحمة  يدكرة  اسمنت اسيوط بنادى الةب . 
  لمدورى الممتاز 1001/1006في موسم بالفريق االول  يدكرة المنيا الرياضي بنادى الةب . 
  لمدورى الممتاز 1006/1000في موسم  بالفريق االول  يدكرة   ىميوليدوبنادى الةب . 
  لمدورى الممتاز 1000/1020في موسم بالفريق االول  يدكرة سكر ابو قرقاص بنادى الةب . 
  المحترفينلمدورى  1020/1021بالفريق االول في موسم  يدكرة سكر الحومدية بنادى الةب . 
  المحترفينلمدورى  1021/1026بالفريق االول في موسم  يدكرة اكتوبر  6 بنادىالةب . 
  المحترفينلمدورى حتى تاريخو  1026بالفريق االول في موسم  ديكرة االوليمبي بنادى الةب . 
  حتى تاريخو . 1000مدرب براةم لكرة اليد لنادى المنيا الرياضي من 

  وحتـى تاريخـو والحاصـل ةمـي المركـز االول اربـ  سـنين  1024مدرب فريـق كميـو التربيـو الرياضـيو مـن
 ةمي التوالي .

 وحتي تاريخو .1024من  مدرب منتخب كرة اليد لااماو المنيا 

  وحتى تاريخو . 1004حكم كرة يد دراو اولي من 

 

 المناصب اإلدارية
  م.1020م  وحتى 1026ةضو بكنترول الفرقة الثالثة بكمية التربية الرياضية من 

 وحتى تاريخو . 1020لماام الااماى  ةضو بمامس قسم الرياضات الاماةية و 

 م وحتــى 1020/1025كميــة التربيــة الرياضــية لماــام الاــاماى باالزمــات والكــوارث  وحــدة ةضــو لانــة



 تاريخو.

 وحتى تاريخو . 1020من بكمية التربية الرياضية خدمة الماتم  والبيئو وحدة  ةضو 

 الدورات التدريبية
  

  حاصل ةمى الدورات األساسية بمشروع تنمية قدرات أةضاء ىيئة التدريس والقياداتFLDP : 

o  في أميارات االتصال( نماط التاين المختمفوc1 ) م.1028 /0/ 15-10فى الفترة 
o  الفاال الارضميارات  (C2  فى الفترة )م . 4/1/1024-1 

o أخالقيات البحث الاممي  (R4 فى الفترة )م.1028 /5/ 4-3 
o  التدريسيةماايير الاودة فى الاممية (D4   فى الفترة )م. 28/21/1028-24 

o  ادارة الفريق البحثي(R2  فى )  م.2/1024/ 6-8الفترة 

o  النشر الاممى (R1  فى الفترة )م.22/5/1028-20 

o  م.  26/6/1028-24فى الفترة البحث في قواةد البيانات الاالمية وادارة المراا  الامميو 

 المارفون الامميون
 ( )(02118111516أ.د/ محسن ةمى أبو النور)كمية التربية الرياضية/ااماة المنيا 

 (02008018800ن كامل )كمية التربية الرياضية/ااماة المنيا( )أ.د/ ىانئ حس 

 ( )(02114081652أ.د/ أحمد فاروق خمف )كمية التربية الرياضية/ااماة المنيا 

  /(02011110024)كمية التربية الرياضية/ااماة المنيا( ) مروان ةمي ةبداهلل أ.د 

 
 

 التوقي 

 وائل حسني امحد خطاب .د           
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 


