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 ةالعلمي تالمؤهال " :اوال : 

 المرحلة العلمية اسم الجهة العلمية المانحه للدرجة بلد الدراسة السنة مجال التخصص

 دكتوراه جامعة االسكندرية مصر 0202 التدريب

 عنوان رسالة الدكتوراه "للناشئين الجلة دفع لمتسابقي اإلنجاز ومستوى البدنية القدرات بعض على وتأثيرها تدريبية نماذج تصميم"

 الماجستير جامعة طرابلس ليبيا 0220 التدريب

اللعب المبرمج وتأثيره على بعض المهارات الحركية والمكونات البدنية لمسابقات العاب القوى لدى تالميذ 

 عنوان رسالة الماجستير مرحلة التعليم األساسي

 البكالوريوس جامعة طرابلس ليبيا 0222 عام

 

 

 

 االســـــــــــــــــــــــــــــــــــم  حمد البهلول عطية العلوصم
 تاريخ الميالد  1983 / 04 / 08

 المؤهل العلمي  هدكتورا
 تاريخ الحصول علي الدرجه 27-4-2021

تجيدهــــــــــــــااللغات التي  العربية   
 رقم الهاتـــــــــــــــــــــــــف 0913552696
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s@uot.edu.lyMo.alalou  الجامعيالبريد  
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 والتدريب  ىالمؤهالت العلمية االخر " :ثانيا: 

 المؤسسة المانحه للمؤهل البلد اسم المؤهل العلمي او الدورة التدريبية السنة

 جامعة طرابلس ليبيا ICELدورة حاسب االلي  0222

 جامعة طرابلس ليبيا دورة في اللغة االنجليزية 0220

 في الكلية  "المقررات الدراسية التي تقوم بتدريسها حاليا " :ثالثا: 

 القسم العلمي اسم البرنامج اسم المقرر رقم المقرر
      هل درسته سابقا 

 (عدد الفصول الدراسيه) 

BC192 نعم التدريب بكالوريوس الرود 

BC182 نعم التدريب بكالوريوس االلعاب الصغيرة 

     

     

 الخبرة العملية  " :رابعا: 

 الوظيفي وطبيعة العمل ىالمسم اسم وعنوان جهة العمل سنة ىال من سنة

2010 2012 
جامعة طرابلس كلية التربية البدنية 

 وعلوم الرياضة قسم التدريب
 معيد

0222 0200 
جامعة طرابلس كلية التربية البدنية 

 وعلوم الرياضة قسم التدريب
 محاضر مساعد

0200 0200 
جامعة طرابلس كلية التربية البدنية 

 وعلوم الرياضة قسم التدريب
 محاضر

0220 0222 
جامعة طرابلس كلية التربية البدنية 

 وعلوم الرياضة قسم التدريب
 مكتب االعالم بالكليةمدير 

0202 0200 
جامعة طرابلس كلية التربية البدنية 

 وعلوم الرياضة قسم التدريب
 بالقسم واالستشاراتمنسق مكتب البحوث 

0200 0200 
جامعة طرابلس كلية التربية البدنية 

 وعلوم الرياضة قسم التدريب
 مدير مكتب خدمة المجتمع والبيئة بالكلية
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 االسهامات العلمية  " :خامسا: 

 :االوراق البحثية المنشورة في مجالت محكمة

 العلمي للمجلةالمجال  رقم العدد اسم المجلة العلمية سنة النشر
جامعة طرابلس مجلة العلوم الرياضية والمرتبطة ـ  0222

 كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة
 العلوم الرياضية والمرتبطة 22

 لطالب المعلم بكليةلتقييم الكفاءات التدريسية  عنوان المقالة
 ةالتربية البدنية وعلوم الرياض

    

  عنوان المقالة

 

 :ةو ملتقيات محكمأو ندوات أ في مؤتمراتوراق البحثيه المقدمة الا

 مجال تخصص المؤتمر السنة البلد المستضيف التي قدمت لها الورقة ةاسم الجهة العلمي

    

  عنوان الورقة البحثية

    

  عنوان الورقة البحثية

 

 :الكتب 

 مجال التخصص عدد الفصول بلد النشر دار النشر سنة النشر

     

  عنوان الكتاب

     

  عنوان الكتاب
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 :الدراسات والتقارير العلمية

 الجهة المستفيدة منه البلد عنوان الدراسة او  التقرير السنة

    

    

    

    

 : اللجان المكلف بها " : سادسا •

 الصفة باللجنة طبيعة عمل اللجنة السنة
 عضو باللجنة التربية البدنية وعلوم الرياضةالمؤتمر العلمي االول لكلية  0222

   

   

 :االهتمامات البحثية

 التربية البدنية وعلوم الرياضة 

 

 

 

 تود اضافتها ىمعلومات اخر

 

 

 

 

 

                                        
 


