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 السيزة العلميت والذاتيت

 :السيزة الذاتيتأوال: 
 دمحم تهفيق عثسان دمحم تهفيق آل حدين أغا: الرباعي والمقب االسم 

 أستاذ  المرتبة العممية الحالية: 
 جامعة السهصل –كلية التخبية األساسية  –قدم التخبية الخياضية مكان العمل : 

 المنصب : معاون العميد لمشؤون العممية 
 2عدد االطفال :    متدوجحالة االجتماعية : ال

 +Oفصيمة الدم :                ذكخالجنس : 

 22/22/2972 مهصل ،: الهالدة محل وتاريخ 
 عخاقي الجنسية :

 / حي بيدان الججيجة مهصل عنهان السكن الحالي : 
 mohtwfeq2003@yahoo.comالبريد االلكتروني : 

 السيزة العلميتثانيا: 
 ميت:يؤهالث االكادالمأ. 

وكان تدلدو  2994حاصل على شيادة البكالهريهس / التخبية الخياضية/جامعة السهصل/ -2
  .( 82.55الثاني على دفعتو وبسعجل )

 .2997 /السهصل حاصل على شيادة الساجدتيخ/ التخبية الخياضية/جامعة   -2
 .2006حاصل على شيادة الجكتهراه / التخبية الخياضية/جامعة السهصل/ -3

 ( .فدلجة التجريب الخياضيالتخرص )       
 .32/3/2024 السهصل /جامعة األساسية في كلية التخبية أستاذ مشح لقب  -4
 

 . النشاطاث األكاديميت :ب
تاليف كتاب )اساسيات فسمجة التدريب الرياضي(، تم اصدارة في مديرية دار الكتب  :تأليف الكتب  .1

ىه كتاب منيجي لطمبة قسم التربية الرياضية في كميات ، و   2113لمطباعة / جامعة المهصل / 
 التربية األساسية .

 (4والدكتهراه)( 14عدد مناقشات الماجستير ) المناقشات العممية : .2

( بحثا منشهرا في المجالت 31عدد البحهث المنشهر اكثر من ):والمقبهلة لمنشرالبحهث المنشهرة  .3
 العممية الرصينة 

 ( طالب ماجستير 12لعميا: تم االشراف عمى )اإلشراف عمى الدراسات ا .4

 مؤتمرات عممية والعديد من ورش العمل والندوات . 11المؤتمرات العممية : لديو مشاركة باكثر من  .5
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 الخبزة اإلداريت : ثالثا.
 ولحج اآلن . 2/7/2026معاون العسيج للذؤون العلسية في كلية التخبية االساسية للفتخة من  .2

 .2020-2009د الحكهمية في جامعة السهصل /وكالة للفتخة من مجيخ شعبة العقه  .2

 . 2027 – 2020رئيذ قدم التخبية الخياضية /وكالة من  .3
 ولحج اآلن 2006رئيذ لجشة تشديب درجات السخحلة الخابعة ألقدام الكلية كافة من  .4

 2022ولحج  2005رئيذ لجشة االستيخاد في الكلية مشح عام  .5

 .2022-2020رئيذ لجشة نرب وتذغيل االجيدة السختبخية السدتهردة  .6

 2005رئيذ وحجة االنتخنيت في كلية التخبية األساسية / .7

 2005رئيذ اللجشة الفشية للحاسبات  في كلية التخبية األساسية / .8

 .2029-2028لجامعة نيشهى لعامين متتاليين  -استحجاث الكليات عزه في لجشة  .9

 .2022ولغاية  2009خقيات العلسية في الكلية عزه في لجشة الت .20

 2004عزه في السكتبة االلكتخونية الخاص بكلية التخبية األساسية /  .22

 2023-2022عزه اللجشة السخكدية لالعتسادية  .22

 2023-2022عزه اللجشة السخكدية لالستخاتيجية  .23

 2023-2022رئيذ اللجشة الفخعية لالستخاتيجية  .24

 ولحج اآلن-2009ة السختبخية عزه في لجان تقييم االجيد  .25

 ولحج اآلن.-2008عزه في لجشة فحص االثاث واالجيدة والسهاد السختبخية  .26

عزه في لجان تحليل العطاءات االجيدة السختبخية لكليات العلهم والتخبية التابعة لسذاريع  .27
 .2008تشسية األقاليم في محافظة السهصل ، 

تبخية لكليات العلهم والتخبية والتخبية األساسية عزه في لجان تحليل العطاءات االجيدة السخ .28
والتخبية بشات وتقشيات البيئة والتحدذ الشائي التابعة لسذاريع تشسية األقاليم في محافظة 

 .2009السهصل ، 

 2020-2009في العخاق ،  لكليات التخبية األساسية سشاىج الجراسيةعزه في لجشة اعجاد ال .29

 التشكزاث والتقذيز:رابعا. 
وتقجيخ من الديج وزيخ التعليم العالي والبحث العلسي لجيهده في شكخ كتاب صل على حا .2

 (.2022-2022السؤتسخ الهطشي االول الحي أقامتو كلية التخبية األساسية )
وتقجيخ من رئيذ جامعة السهصل لجيهده في السؤتسخات ( كتب شكخ 26حاصل على ) .2

 العلسية التي تقيسيا الكلية.
من قبل رئيذ جامعة السهصل لحرهلو على قجم شكخ وتقجيخ مع سشة حاصخ على كتاب  .3

 . شيادة الجكتهراه ضسن السجة القانهنية 
 من عسيج كلية التخبية األساسية لجيهده داخل الكلية .( كتاب شكخ 70حاصل على ) .4
 ( شكخ وتقجيخ من عسيج كلية التخبية الخياضية في جامعة السهصل.2حاصل على ) .5

 في جامعة السهصل.للعلهم االندانية شكخ وتقجيخ من عسيج كلية التخبية كتاب حاصل على  .6


