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 شعبان حلمي حافظ حممد /للدكتور

 المساعدأستاذ المناهج وطرق تدريس التربيـة الرياضيـة 
  جامعة سوهاج –بكلية التربية 
  لدراسات العليا والبحوثا ن وئشل قبسألاووكيل كلية التربية الرياضية 

 جامعة سوهاج
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 شعـبان حلمـي حافـظ محمـد االســــــــــــــــم   :
بكلية التربية  دعاسملاالمناهج وطرق التدريس أستاذ  الوظيفــــــــــــــة  :

 جامعة سوهاج
لشــــئون  قبســــألاالتربيــــة الرياضــــية كليــــة )ووكيــــل  

 (.ثالدراسات العليا والبحو 
 م.1751/  7/  11 تاريــخ الـمـيـالد  :
 متزوج ويعول الحالة االجتماعية :

 Saban2007@yahoo.com   : ذ االلكترونيالبري
قســــم المنــــاهج وطــــرق  –كليــــة التربيــــة –جامعــــة ســــوهاج  وان الـعـمـل   :عـن

 التدريس
 5710111104منزل:    51571405360محمول:  ون       :ــــتـلـيـف

 

 

 

م. إلـــــ  04/11/1773بكليـــــة التربيـــــة الرياضـــــية جامعـــــة أســـــيو  إعتبـــــارا  مـــــن  ا  * معيـــــد
 م.03/3/1774
 م.03/7/0551م. إل  04/3/1774بكلية التربية جامعة سوهاج اعتبارا  من  ا  * معيد

م. إلــــــ  04/7/0551بكليــــــة التربيــــــة جامعــــــة ســــــوهاج اعتبــــــارا  مــــــن  ا  مســــــاعد ا  * مدرســــــ
 م.03/10/0552

م. ، ثم بكلية التربيـة الرياضـية 04/10/0552* مدرس بكلية التربية جامعة سوهاج اعتبارا  من
 م .06/1/0515م وحت  0511/ 1/11ف  

ريس بكلية التربية الرياضية جامعة سوهاج اعتبارا  من دبقسم المناهج وطرق الت مشارك* أستاذ 
 م وحت  تاريخه.07/1/0515

 السيرة الذاتية
C.V. 

 : بيانات شخصية أوالا 

ا يناث  : التذرج الوظيفي ا
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 معــال * وكيــل كليــة التربيــة الرياضــية جامعــة ســوهاج لشــئون الدراســات العليــا والبحــوث بقــرار 
 .م0517سبتمبر  م  وحت 0515/ 15/2/رئيس الجامعة ف  راألستاذ الدكتو 

بكليــة التربيــة الرياضــية بقــرار معــال  األســتاذ الــدكتور/  رئــيس قســم العلــوم التربويــة والن ســية* 
وكيل كلية التربية الرياضـية جامعـة  العملم بجانب 06/1/0516( بتاريخ 63رئيس الجامعة )

 .م0517حت  سبتمبر سوهاج لشئون الدراسات العليا والبحوث
 ربمتبســ نمــ ا  ر ابــتعا جاهو ســ ةعــماج ةيــبر تلا ةيــلكب دعاســملا سير دتــلا ق رطــو  جهانــملا ذاتســأ *

 .هخير ات  تحو  م0517
 
 
 سيئــر  /رو تكدلــا ذاتســألا  لاعــم ةســائر ب جاهو ســ ةعــماج تانــل عإ ةحــئل ل ايــلعلا ةنــجللا وضــع *
 .م0501 /05/1  ف هتسلجب ةعماجلا سلجم ةقفاو مب ةدمتعملاو  ةعماجلا
  فـ ةعـماجلا سيئـر  /رو تكدلا ذاتسألا  لاعم رار قب جاهو س ةعماج تانل عإ ةحئل  لامعأ قسنم *

 .م0501 سر ام
* المـدير التن يـذو وعضـو مجلـس إدارة وحـدة التنميـة الملنيـة للمعلمـين بالتربيـة والتعلـيم بكليـة 

م وموافقة 0505التربية جامعة سوهاج بقرار معال  األستاذ الدكتور رئيس الجامعة ف  مارس 
 م.04/0/0505( بتاريخ 177مجلس كلية التربية بجلسته )

معــال  األســتاذ الــدكتور/ * عضــو اللجنــة العليــا ادارة األزمــات والاــوارث بجامعــة ســوهاج بقــرار 
 م وحت  تاريخه.0505اعتبارا  من يناير  رئيس الجامعة

* عضـو مكتـب التربيـة العمليــة بكليـة التربيـة جامعــة سـوهاج بنـام علـ  قــرار مجلـس الاليـة فــ  
 .م0505سبتمبر 

* رئيس لجنة التواصل المجتمع  لجامعة سوهاج  بقرار معال  األستاذ الـدكتور/ رئـيس الجامعـة 
 .وحت  تاريخه م13/2/0516( بتاريخ 415)

لشــئون الدراســات العليــا والبحــوث بقــرار  قبســألا* وكيــل كليــة التربيــة الرياضــية جامعــة ســوهاج 
 .م0517سبتمبر م وحت  0515/ 15/2/ رئيس الجامعة ف  راألستاذ الدكتو  معال 

ــة ســوهاج لشــئون الدراســات العليــا والبحــوث  * عضــو مجلــس الدراســات العليــا والبحــوث لجامع
سـبتمبر وحتـ  م  15/2/0515األسـتاذ الـدكتور/ رئـيس الجامعـة اعتبـارا  مـن   معـال برئاسة 
 .م0517

األستاذ الدكتور/ رئيس الجامعـة اعتبـارا   معال سوهاج برئاسة  * عضو مجلس المكتبات لجامعة
 .م0517سبتمبر وحت  م  0515/ 15/2من  

جامعـة سـوهاج  –* المشرف عل  قطاع شئون الدراسات العليا والبحوث بكلية التربيـة الرياضـية 
م والصــادر مــن الســيد 0515م  وحتــ  أبريــل 0513( فــ  مــارس 14بنــام  علــ  القــرار رقــم )

 ستاذ الدكتور/ عميد الالية.األ

ا ثلاث  الجامعة والمجتمع المحلىخذمة :  ا
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جامعة سوهاج بنام  عل   –* المشرف عل  قطاع شئون التعليم والطلب بكلية التربية الرياضية 
م والصادر من السيد األسـتاذ 0512م  وحت  نوفمبر 0511/ 11/ 02( بتاريخ 1القرار رقم )

 الدكتور/ عميد الالية.
م 1/11/0515اعتبـارا  مـن )مستشـارا  فنيـا ( وهاج * رئيس المكتب ال ن  للسيد الوزير محافظ س

م  بنــام  علــ  موافقــة الســيد األســتاذ الــدكتور/ رئــيس مجلــس الــوزرام 0511/ 15/7وحتــ  
م، ثم مشرفا  عل  المكتب ال نـ  للسـيد الـوزير المحـافظ 16/6/0515ف   5376بالاتاب رقم 

 م.15/6/0514م وحت  0511/ 1/15من 
م ولجنـة األزمـات 0513وااعداد لمؤتمر إقتصادو لمحافظة سـوهاج * عضو بلجان: ااستثمار 

والاوارث بمحافظة سوهاج طبقا  للقرارات الصادرة مـن السـيد األسـتاذ الـدكتور/ محـافـــظ سـوهاج 
 م.0513ف  

دارة الــدورة التدريبيــة المتااملــة عــن إدارة الجــودة الشــاملة بــديوان عــام  * المشــاركة فــ  تنظــيم واا
ــاير  محافظــة ســوهاج ــوزير/ محــافظ ســوهاج والســيد األســتاذ 0514فــ  ين ــة الســيد ال م ،برعاي

 الدكتور/ رئيس الجامعة.
* المشــاركة فــ  إعــداد وتنظــيم وحضــور فعاليــات الورشــة الختاميــة لمشــروع المــرأة وااعــلم فــ  

م بـديوان عـام محافظـة سـوهاج ، برعايـة 0513مـايو  05إلـ   17صعيد مصر ف  ال ترة من 
 زير/ محافظ سوهاج وممثل  منظمة اليونسكو.السيد الو 

* عضو بمجلس قسم المناهج وتدريس التربية الرياضية بكلية التربيـة الرياضـية جامعـة سـوهاج 
 .م0517سبتمبر م وحت  0513اعتبارا  من فبراير 

 أاتـوبربكليـة التربيـة جامعـة سـوهاج اعتبـارا  مـن  وطرق التدريس* عضو بمجلس قسم المناهج 
 .تاريخهوحت   م0517

الدراســات العليـــا  -تنميــة البيئــة وخدمــة المجتمــ  –* عضــو بلجــان: شــئون التعلــيم والطــلب 
م 0513م و0512والبحــــوث، بكليــــة التربيــــة الرياضــــية جامعــــة ســــوهاج ل عــــوام الجامعيــــة 

 .م0517م و 0516و  م0515م و 0514و
م، 0511امعـة سـوهاج ل عـوام * نائب رئيس عـام اامتحانـات لطـلب كليـة التربيـة الرياضـية ج

 .م0517م و 0516و  م0515م ، 0514، و0513م،و0512


