 األسم

 :أحمد مصطفي متولي محمد

 تاريخ الميالد

 0896 -01 -6 :م

 الوظيفة الحالية

 :مدرس مساعد بكمية التربية الرياضية – جامعة بنها

 رقم الهاتف

10448292600 :

 العنوان

 02 :شارع مسجد عبد الحميم – متفرع من شارع نصار – اتريب – بنها – القميوبية

 الرقم القومي

49601160210100 :

الجنسية

 :مصري

 الموقف من التجنيد  :إعفاء نهائي

 الحالة األجتماعية  :أعزب

 البريد األلكتروني

:

 الموقع الشخصي

:

 الجنس  :ذكر

الجامعي

Ahmed.Metwaly@fped.bu.edu.eg :

الخاص

Meteo_meteo2004@yahoo.com
:
Meteo.Meteo2004@gmail.com

الجامعي

http://www.bu.edu.eg/staff/ahmedmetwaly2 :

الخاص

www.ahmedmetwally.weebly.com :

المؤهل

التخصص

الجهة

السنة

التقدير

بكالوريوس التربية

شعبة عامة

كمية التربية الرياضية

4119

جيد جداّ ( مرتبة شرف )

4100

-------

الرياضية

 المؤهالت الدراسية :

 الديانة  :مسمم

( جامعة بنها )
كمية التربية الرياضية

ماجيستير

تدريب

دبمومة مهنى

تكنولوجيا

كمية التربية

التعميم

( جامعة بنها )

( جامعة بنها )

 المغات

:

4100

جيد

المغة

مستوى التحدث

مستوى الكتابة

مستوى القراءة

العربية

ممتاز

ممتاز

ممتاز

اإلنجميزية

جيد جدا

جيد جدا

جيد جدا

 مهارات الحاسب

:

 الوظائف

:

 الدورات

:

ICDL Certificate –Version : 4 - SN.EGY000174811 - D. 25/05/2008
E_presentation - NO.H : 15 – D. 18/2/2012
E_spreadsheets - NO.H : 15 – D. 18/2/2012
E_Using Computers and Managing files - NO.H : 15 – D. 21/2/2012
E_Word - NO.H : 15 – D. 21/2/2012







MIS

Internet

Windows Skill

Hardware

Software

Good

Very Good

Very Good

Good

Good

IT

Mailing

PowerPoint

Network

Word

Very Good

Very Good

Good

Very Good

Good

 مدرب سباحة ومنقذ معتمد باإلتحاد المصري لمسباحة والغوص بنادى الغابة بمصر الجديدة 4119م
 معيد بقسم نظريات وتطبيقات رياضات المنازالت – بكمية التربية الرياضية لمبنين – جامعة بنها 4118م

 مدرس مساعد بقسم نظريات وتطبيقات رياضات المنازالت – بكمية التربية الرياضية – جامعة بنها 4100م
 نائب مدير وحدة تكنولوجيا المعمومات – بكمية التربية الرياضية لمبنين – جامعة بنها 4108م

 قائم بعمل مدير وحدة تكنولوجيا المعمومات – بكمية التربية الرياضية – جامعة بنها 4106-8م

 مسئول التخطيط االستراتيجي بكمية التربية الرياضية – وعضو الفريق المركزى لمتخطيط بجامعة بنها 4106م.
 دورات في المغة اإلنجميزية حتى المستوى  ) UPPER-INTERMEDIATE 3 ( 08في المركز

الثقافي البريطانى بالعجوزة ) . Student No.700 108 2940 ) British Council

 دورة  ICDLتحت إشراف منظمة اليونسكو 4119م .

 دورة وشهادة  TOEFLبدرجة  811من مركز المغة بكمية اآلداب  -جامعة بنها .
 مجموعة من دورات  ICTPالتابعة لوحدة المشروعات بجامعة بنها .

 دورة في الكتابة عمى الكيبورد  Arabic Keyboard Typingمن مكتبة مصر العامة.

 دورة تدريبية في تطوير األنشطة الطالبية بالجامعات العربية بالتعاون مع جامعة كينيساو األمريكية.
 دورة تدريبية في الجوانب المالية والقانونية في األعمال الجامعية.
 دورة تدريبية في آداب وسموك المهنة في العمل الجامعي.
 دورة تدريبية في التقييم الذاتى والمراجعة الخارجية .
 دورة تعريفية بتوصيف المقررات الجامعية.

 دورة تعريفية بإستراتيجية التعميم والتعمم الجامعي.
 دورة تدريبية في التقويم الذاتى لممؤسسات الجامعية من مركز ضمان الجودة واالعتماد بجامعة بنها.
 دورة تدريبية في التخطيط اإلستراتيجي من مركز ضمان الجودة واالعتماد بجامعة بنها.
 دورة تدريبية في أخالقيات البحث العممي.

 دورة تدريبية في النشر الدولي لمبحوث العممية.

 دورة تدريبية في إستخدام وتدريس الكتاب اإللكتروني.
 دورة تدريبية في كيفية إستخدام قواعد البيانات العالمية.

 دورة إنقاذ الغرقى واألسعافات األولية من األتحاد المصري لمسباحة والغوص.

 دورة تدريبية من مركز النيل لإلعالم والهيئة العامة لالستعالمات حول طالب الجامعة والمشاركة السياسية.

 دبمومة في التنمية البشرية من فيوتشر أكاديمي .
 دورة مساعد قائد كشفي بالجمعية الكشفية.
 دورة الدراسات اإلستراتيجية واألمن القومي بكمية الدفاع الوطني بأكاديمية ناصر العسكرية 4108م.
 دورات البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب عمى القيادة 4106م4102-م.

 مؤتمر األبداع الرياضي الدولي لمستقبل الرياضة العربية – بالتعاون مع جائزة سمو الشيخ  /محمد بن راشد
آل مكتوم لألبداع الرياضي 4104م.

 المؤتمرات

:

 المؤتمر الدولي لإلبداع الرياضي بجامعة كفر الشيخ4104م.
 مؤتمر النانو تكنولوجي ومستقبل الرياضة العربية بجامعة قناة السويس.
 مؤتمر الشباب حول دستور مصر الثورة 4100م.

 مؤتمر الئحة االتحادات الطالبية  ..رؤية طالبية بجامعة عين شمس.
 مؤتمر قسم التدريب الرياضي وعموم الحركة بكمية التربية الرياضية – جامعة بنها 4102م .

 المشاركة في حفل تنظيم الزواج الجماعي لغير القادرين .

 عضو بفريق قدرات مصرية  ..لمساعدة ذوي االحتياجات الخاصة.

 المشاركة في تنظيم االحتفال باليوم العالمي لذوى االحتياجات الخاصة بدار األوب ار المصرية.

األنشطة

 المجتمعية

:

والتطوعية

 عضو مؤسس بحممة آلوان بنها لتموين وتنظيف مدينة بنها.
 عضو سابق بفريق األستكشاف بجمعية قموب الخيرية.

 متطوع بممتقي الجامعات في مكافحة اإلدمان بجامعة المنوفية .

 تنظيم ممتقي التعريف ببيوت الشباب ودورها في التنمية المجتمعية.
 متطوع في تنظيم الدورة الرياضية العربية الثانية لمجامعات.

 متطوع في مارثون زايد الخيري العالمي لدعم مرضى الكبد الوبائي 4108-04-09م.

 المشاركة في فعاليات الممتقى القومي ألعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات والمعاهد المصرية
" أدوار ورؤى جديدة ألستشراق المستقبل " بالمدينة الشبابية باالسكندرية 4102م.

 المشاركة بالعديد من األسابيع األقميمية لحماية البيئة بمحافظة القميوبية تحت رعاية جامعة بنها,

 المشاركات

:

 المشاركة في تكوين العديد من األسر الطالبية والمبادرات بجامعة بنها.

 المشاركة في األتحاد الطالبي كأمين مساعد إلتحاد الطالب بالكمية وعضو بإتحاد الجامعة عدة سنوات.
 المشاركة بتأسيس فريق المسرح والكورال والفنون الشعبية بكمية التربية الرياضية لمبنين – جامعة بنها.
 المشاركة فيما يزيد عن  41دورة تثقيفية بمعهد إعداد القادة بحموان.

 المشاركة في اإلشراف عمى تنفيذ إحتفالية ( عناقيد الضياء ) بإستاد الدفاع الجوي خالل إحتفاالت اكتوبر.
 المشاركة ببرنامج التأهيل الرئاسي لتأهيل الشباب 4106م .

 شهادة تقدير من البوابة اإللكترونية بجامعة بنها تقدي ار لمجهود المبذولة في رفع مؤشر البوابة اإللكترونية
وتحسين الترتيب محميا وأفريقيا وعالميا في التصنيف العالمي  Webmetricsفبراير 4102م.

 شهادة تقدير عمى المجهود المتميز والتمثيل المشرف بممتقى تعزيز االنتماء والمواطنة لدى شباب الجامعات

 شهادات التقدير

:

 الهوايات

:

والمعاهد المصرية 4108م.

 شهادة تقدير كأفضل رائد فوج عمى مستوى الجامعات المصرية خالل الدورة التثقيفية لتنمية القدرات والمهارات
الحياتية لشباب الجامعات والمعاهد المصرية 4102م.

 شهادة تقدير في التميز في التنمية البشرية بمعهد إعداد القادة 4104م.

 شهادة تقدير في التميز لدورة إعداد مشرفي المعسكرات واإلشراف عميها 4100م.
 العديد من شهادات التقدير من كمية التربية الرياضية وجامعة بنها .

 العديد من شهادات التقدير من معهد إعداد القادة بحموان لممشاركة باألنشطة المتخمفة.

 شهادة تقدير من وحدة إدارة المشروعات بالجامعة وذلك لممشاركة في الفريق المركزي لوضع الخطة
االستراتيجية لمجامعة 4144-4106م.

 الرياضة – التكنولوجيا الحديثة – السفر– الرسم – التطوع والعمل العام.

