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 ثـانـيـاً : الـبـيـانـات الـعـلـمـيـة

تاريخ الحصول  الدرجـة
 عليها

 عنوان الرسالة مصدرىا مسمى الدرجة

 الدكتوراه

 -دكخٕساِ انفهغفت فٙ انخشبٛت انشٚبظٛت  2/3/2003

ٙ ـ كهٛت يذسط بمغى انخذسٚب انشٚبظ

 .انخشبٛت انشٚبظٛت نهبٍُٛ ببنٓشو

PhD 

كلية الرتبية 
الرياضية للبنني 

جامعة  -بالقاهرة
 مصر -حلوان 

)حخطٛط انًٕعى انخذسٚبٙ فٙ 

سٚبظت انجًببص فٙ ظٕء 

حعذٚالث لبٌَٕ انخحكٛى 

و(. 2002نًخطهببث األداء   

 

 الماجستير

كهٛت  -يبجغخٛش فٙ انخشبٛت انشٚبظٛت  6/3/2111

يذسط  -بٛت انشٚبظٛت نهبٍُٛ ببنمبْشةانخش

يغبعذ بمغى انخذسٚب انشٚبظٛت بكهٛت 

 انخشبٛت انشٚبظٛت نهبٍُٛ ببنٓشو .

MA 

كلية الرتبية 
الرياضية للبنني 

جامعة  -بالقاهرة
 مصر -حلوان 

العبٙ  إعذاد)حمٛٛى خطت 

انفشٚك انمٕيٙ نهجًببص فٙ 

نًحغُبث كذانت ظٕء ا

(.نشفع يغخٕ٘ األداء  

 

----------------- جامعة حلوان phbبكالوريوس تربية رياضية  5991يونية عام  لوريوسالبكا
------- 
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  ثـالـثـاً : الخبرات والمناصب العلمية واإلدارية

 مستمرة الفترة الزمنية جهة العمل الوظيفة
يعٛذ بمغى انخًشُٚبث 

 ٔانجًببص
 كهٛت انخشبٛت انشٚبظٛت نهبٍُٛ ببنٓشو

 جبيعت حهٕاٌ –
/       58/ 82إىل  5991/   55/ 51من 

5991             

يعٛذ بمغى انخذسٚب 

 انشٚبظٙ
كهٛت انخشبٛت انشٚبظٛت نهبٍُٛ 

 جبيعت حهٕاٌ –ببنٓشو
     1/3/5999إىل  21/22/2116من 

 

يذسط يغبعذ بمغى 

 انخذسٚب انشٚبظٙ
كهٛت انخشبٛت انشٚبظٛت نهبٍُٛ 

 جبيعت حهٕاٌ –ببنٓشو
 2/3/2003إىل  6/3/2111من  

 

مدرس)أستاذ مساعد ( 
 بمغى انخذسٚب

 انشٚبظٙ

كهٛت انخشبٛت انشٚبظٛت نهبٍُٛ 

 جبيعت حهٕاٌ –ببنٓشو
   88/3/8002إىل  8/3/8003من

 

أستاذ مساعد )استاذ    
بقسم التدريب مشارك ( 

 الرياضي

كهٛت انخشبٛت انشٚبظٛت نهبٍُٛ 

 جبيعت حهٕاٌ –ببنٓشو
     رخيةتاإىل 83/3/8002من 

  

أستاذ مشارك بقسم 
الرتبية البدنية وعلوم 

 احلركة

 –لغى انخشبٛت انبذَٛت ٔعهٕو انحشكت 

 جبيعت انًهك ععٕد –كهٛت انخشبٛت 
 إىل     /     /                  هـ 89/50/5330من  

  

 الخبرة التدريسية في التعليم العام 
 الفترة الزمنية جهة العمل الوظيفة

من      /     /                إىل     /     /           يوجد ال ال يوجد
         

 طرق التعلم التي تستخدمها في تدريسك الجامعي 
انخذسٚظ انًصغش 

(Micro teaching) 

ٔرنك عٍ طشٚك اعخخذاو 

كبيٛشا فٛذٕٚ نهخصٕٚش ثى 

انعشض نالعخفبدة يٍ 

يببدئ انخغزٚت انشاجعت 

 انفٕسٚت

 جامعة حلوان

 

 

 

عُٕاث20  

التعلم  و -اإللقاء 
 بالتطبيق

 جامعة الملك سعود -جامعة حلوان 
عُت 25  

التعلم باالكتشاف 
 جامعة الملك سعود -جامعة حلوان الموجو

عُت 25  

 التقنيات التي تستخدمها 
جهاز عرض الشرائح 

 بالكمبيوتر
 جامعة الملك سعود -جامعة حلوان 

عُت25  

عُت25 جامعة الملك سعود -ان جامعة حلو  جهاز عرض الفيديو   

   



  رابـعـاً : العضويات العلمية والمهنية

نوع  التاريخ مسمى العضوية
 العضوية

 مستمرة الجهة

 √  عضو  م  4662 عضو نقابة المهن الرٌاضٌة          - 

     

     

     

     

     

     

 
 

 عضوية اللجان :  خامساً 

 التاريخ اسم اللجنة
وع ن

 مستمرة الجهة العضوية

   عضو 2553-2552 عضو اللجنة العلمية لقسم التدريب الرياضي          -

 عضو لجنة المدربين باالتحاد المصري للجمباز.

 

  عضو 2555-2551

 

عضو لجنة وضع اإلجباريات الخاصة بالتنافس المحلي لالتحاد 
 المصري للجمباز

  عضو 2552-2553
 

  -شراف األكاديمي بقسم التدريب الرياضي عضو لجنة اإل
بالهرم . -كلية التربية الرياضية للبنين  

 
2552-2556 

  عضو

 

جامعة الملك  عضو ىـ4194-4195 لجنة القبول للدراسات الجامعية    -      
 سعود

  

 ىـ4194-4195 البكالوريوسلجنة تطوير المقرارات  -
جامعة الملك  عضو

 سعود
  

ـــــدريبي ال - ـــــة الت ـــــة لجن ـــــداني بقســـــم الميكانيكـــــا الحيوي مي
 والسلوك الحركي

 ىـ 4199-4191
 و حتي االن

جامعة الملك  عضو
 سعود

 

لجنة الدراسات العليا بقسم الميكانيكا الحيوية والسلوك  -
 الحركي

 ىـ 4199-4191
 و حتي االن

جامعة الملك  عضو
 سعود

 

ــــة الكليــــة  - ــــة بوكال ــــة الشــــكون االكاديمي ــــة لجن عضــــو لجن
 ىـ4192 العليا والبحث العلمي للدراسات

جامعة الملك  عضو
 سعود

 

عضــــوتنة تعــــدبا أاتبــــارات القبــــول بوكالــــة الكليــــة للشــــ ون  -
جامعة الملك  عضو ىـ4193 األكادميية .

 سعود
 

بقســــــم اكيكانيكـــــا احليويــــــة عضـــــو تنـــــة ادريــــــاد ادكـــــادميي  -
 ىـ4195 والسلوك احلركي

جامعة الملك  عضو
 سعود

 

 جامعة الملك  عضو ىـ4195 بقسم اكيكانيكا احليوية والسلوك احلركي العلمية تنةاعضو  -



 سعود

بقســــم اكيكانيكــــا  اتــــودة وادعتمــــاد ادكــــادميي تنــــة عضــــو  -
 ىـ4195 احليوية والسلوك احلركي

جامعة الملك  عضو
 سعود

 

ــــــة  - ــــــدايعضــــــو تن ــــــة   التــــــدريب اكي بقســــــم اكيكانيكــــــا احليوي
 ىـ4195 والسلوك احلركي

جامعة الملك  عضو
 سعود

 

 –بكلية علوم الرياضـة والنشـاا البـدي  –عضو تنة الدراسات العليا  -
جامعة الملك  عضو ىـ4196 جامعه اكلك سعود .

 سعود
 

عضــــو تنــــة اتــــودة وادعتمــــاد ادكــــادميي  بقســــم اكيكانيكــــا احليويــــة  -
 ىـ4196 والسلوك احلركي

جامعة الملك  عضو
 سعود

 

بقســــــم اكيكانيكـــــا احليويــــــة ضـــــو تنـــــة ادريــــــاد ادكـــــادميي ع -
 ىـ4196 والسلوك احلركي

جامعة الملك  عضو
 سعود

 

جامعة الملك  عضو ىـ4196 بقسم اكيكانيكا احليوية والسلوك احلركي العلميةتنة اعضو  -
 سعود

 

     

 سادسا: الجوائز العلمية ، والمنح البحثية ، وشهادات التقدير
 مصدرىا تاريخ الحصول عليها المناسبة لجائزةنوع ا

    
    
    

 
 
 
 

 ة والمحاضرات العامة وخدمة المجتمعيمسابعاً : الزيارات العل

 المكان تاريخها المشاركة
نوع 
المشار 

 كة
 دةيالجهة المستف

َذٔة عٍ لبٌَٕ انخحكٛى انذٔنٙ نهجًببص )نًذسبٙ انجًببص 

ـ  2002ٙ انفخشة يٍ ببنُبد٘ األْهٙ َٔبد٘ انصٛذ( ف

و.2005  

 

 مدريب النادي ادهلي حماضر النادي ادهلي 8005-8001

ادحتاد اكصري  8003-8000 يحبظش ببالححبد انًصش٘ نهجًببص نذٔساث ثمم انًذسبٍٛ
 للجمباز

 مدريب منطقة القاهرة حماضر

انمٛبو بخخطٛط بشايج إعذاد انُبشئٍٛ فٙ انجًببص نهُبد٘ األْهٙ  

 نهًٕعى انخذسٚبٙ
2000- 

2002

و ، 

2004 

- 

2005

 –و 

2006

 –و 

2002

دعيب النادي 
 ادهلي

خمطط 
برامج 
ادعداد 
البدي 
واكهاري 
ومدرب 
عام لفرق 
اتمباز 

 النادي ادهلي اكصري



.و  

8002-8009 
 بالنادي

يج إعذاد العبٙ فشٚك انذسجت األٔنٙ انمٛبو بخخطٛط بشا 

 عُت بُبد٘ انصٛذ انًصش٘ يٍ 24ٔانثبَٛت ححج 
إنٗ  2002

 و2005
دعيب نادي 

 الصيد
خمطط 
برامج 

ادعداد 
البدي 

واكهاري 
ومدرب 

عام لفرق 
اتمباز 
 بالنادي

 نادي الصيد اكصري

مدريب اتمباز  نايل اد8009 حماضر بالالكادمييه ادوكبية اكصرية إلعداد القادة 
 حماضر

 اكتدربني 

مديري ومشريف  ايل ادن8009 حماضر باجمللس القومي للرياضة )وزارة الشباب والرياضة مصر(
ادندية الرياضية 

 الشعبية 

 اكتدربني حماضر

    اىل ادن  8009 حماضر مبعهد اعداد القادة باكملكة العربية السعودية 

     

 
 دريس واالشراف على الرسائل العلميةثامناً : خبرات الت

 المكان الجهة المستوى المقررات التي تم تدريسها
انجًببص  -2 كلية التربية البدنية  انصف األٔل ٔانثبَٙ  

 والرياضة جامعة حلوان
كلية التربية البدنية 

 والرياضة للبنين
انخًشُٚبث  -2 كلية التربية البدنية  انصف األٔل ٔانثبَٙ  

جامعة حلوان والرياضة  

كلية التربية البدنية 
 والرياضة للبنين

حخصص أٔل جًببص  -3 كلية التربية البدنية  نهصف انثبنث ٔانشابع  
 والرياضة جامعة حلوان

كلية التربية البدنية 
 والرياضة للبنين

حخصص ثبَٙ جًببص  -4 كلية التربية البدنية  نهصف انثبنث ٔانشابع  
 والرياضة جامعة حلوان

ية التربية البدنية كل
 والرياضة للبنين

انخذسٚب انًٛذاَٙ  -5 كلية التربية البدنية  نهصف انثبنث ٔانشابع  
 والرياضة جامعة حلوان

كلية التربية البدنية 
 والرياضة للبنين

عهى انحشكت ٔانًٛكبَٛكب انحٕٛٚت -6 كلية التربية البدنية  نهصف انثبَٙ ٔانثبنث  
 والرياضة جامعة حلوان

لية التربية البدنية ك
 والرياضة للبنين

عهى انخذسٚب انشٚبظٙ -2 كلية التربية البدنية  نهصف األٔل ٔانثبَٙ 
 والرياضة جامعة حلوان

كلية التربية البدنية 
 والرياضة للبنين

 ٔعهٕو انحشكت انشٚبظٛتيذسط يبدة انخًشُٚبث ٔانجًببص  -8

انصف انشابع 

حخصص أٔل 

ٔثبَٙ جًببص 

 ٔحًشُٚبث  

 

كهٛت انخشبٛت 

انشٚبظٛت جبيعت 

 انضلبصٚك

كهٛت انخشبٛت 

انشٚبظٛت جبيعت 

 انضلبصٚك

كلية التربية البدنية كلية التربية البدنية  طالب الدبلوم مدرس مادة االسس الحركية لتدريب الرياضي للدراسات العليا -6



 والرياضة للبنين والرياضة جامعة حلوان
 

 نوع المشاركة نوع الرسالة االرسائل العلمية المشرف عليه
حأثٛش اعخخذاو جًببص انًٕاَع ٔانخًشُٚبث انخبصت عهٗ "سعبنت دكخٕساِ بعُٕاٌ : 

لذساث حشكٛت يخخبسة ٔأداء جًهت انحشكبث األسظٛت نهُبشئٍٛ فٙ انجًببص ححج 

عُٕاث" 20  

 

 مشرف ثاني دكتوراة

 
 والمحاضرات والدورات( ات والندواتحضور والمشاركة في المكتمر )ال التنمية المهنيةتاسعاً : 

 العنوان
/ندوة/ رمكتم

 الجهة المنظمة المكان التاريخ ورشة

ًُٛؤؤؤؤؤؤت انب ؤؤؤؤؤؤشٚت انخانًؤؤؤؤؤؤلحًش انعهًؤؤؤؤؤؤٙ انؤؤؤؤؤؤذٔنٙ "

 21/22/2116 -22 يلحًش "ٔالخصبدٚبث انشٚبظت
كليـــــة الرتبيــــــة البدنيـــــة والرياضــــــة  القاهرة

 القاهرة -باهلرام
ححؤذٚبث انمؤشٌ ت ٔانًؤلحًش انعهًؤٙ انؤذٔنٙ "انشٚبظؤ

 28/3/2112-26 يلحًش انحبد٘ ٔانع شٍٚ
كلية الرتبية البدنية والرياضة  القاهرة

 القاهرة -باهلرام

ًصؤشٚت انعشبٛؤت انشٚبظت انانًلحًش انعهًٙ انذٔنٙ "

 يلحًش "َحٕ آفبق انعبنًٛت
2-3/4/2118.  

 
كلية الرتبية البدنية والرياضة  القاهرة

 القاهرة -باهلرام

انخشبٛؤؤت انبذَٛؤؤت ٔانشٚبظؤؤت هًؤؤٙ انؤؤذٔنٙ "انًؤؤلحًش انع

 .2/4/2111-32 يلحًش بٍٛ انُظشٚت ٔانخطبٛك
كليـــــة الرتبيــــــة البدنيـــــة والرياضــــــة  القاهرة

 القاهرة -باهلرام

 6/4/2002-5 يلحًش "نعهًٙ انذٔنٙ "انشٚبظت ٔانعٕنًتانًلحًش ا
كلية الرتبية البدنية والرياضة  القاهرة

 القاهرة -باهلرام
لعلمــي الــدولي الثالــثؤنحو رتيــة مســتقبلية لثقافــة المــكتمر ا

 4/2/2556 يلحًش بدنية شاملةؤ
كلية التربية البدنية والرياضة  األردن

 جامعة اليرموك

 51/50/8009-53 يلحًش اك متر العلمي الدويل األول" الرياضة والطفولة"
جامعة  -كلية الرتبية الرياضية طنطا

 طنطا
     
     
     

     
     
     

     
 

 عاشرا: اإلنتاج العلمي والمكلفات 
 النوع العنوان م
انخشكٛب انبُبئٙ نهجًم انحشكٛت ٔيخغٛشاث يغخٕ٘ األداء نهجًببص فٙ بطٕنت انعبنى نفشد٘ األجٓضة  4

حث يُ ٕس، انًجهت انعهًٛت انًخخصصت فٗ انخشبٛت انشٚبظٛت ، اعٕٛط ، انعذد و ب2002ببهجٛكب 

. 2004، انجضء انثبَٗ ، َٕفًبش  انخبعع ع ش  

 

 فردي



دساعت ححهٛهٛت نًخغٛشاث يحخٕٖ انجًم انحشكٛت نالعبؤٙ انفشٚؤك انمؤٕيٙ انًصؤش٘ نهجًبؤبص ٔانثًبَٛؤت  2

انعهًٛؤت نهخشبٛؤت ، انًجهؤت بحؤث يُ ؤٕس و دساعؤت يمبسَؤت2002العبٍٛ األٔائم فٙ بطٕنت انعبنى بهجٛكؤب 

، أكخؤٕبش ظٛت نهبٍُٛ ببنٓشو، جبيعت حهٕاٌ، كهٛت انخشبٛت انشٚببعٌٕانبذَٛت انشٚبظت، انعذد انثبَٙ ٔاألس

2004 

 زوجى

و ٔأيشٚكب 2002دساعت ححهٛهٛت يمبسَت نُخبئج انفشق ٔفشد٘ األجٓضة يٍ خالل بطٕنخٙ انعبنى بهجٛكب   9

يجهت انخشبٛت ان بيهت ، انًجهذ األٔل ، انُصف األٔل ، و فٙ سٚبظت انجًببص بحث يُ ٕس، 2003

 .2004يعت انضلبصٚك ، ُٚبٚش جب

 زوجى

ظؤع كأعؤبط نٕعهٗ حصبٌ انمفؤض فؤٗ جًبؤبص انشجؤبل ٕٚسشُٛكٕ  نبعط يٓبساثانًخغٛشاث انكًُٛبحٛكّٛ  1

 ، يجهؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤت كهٛؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤت انخشبٛؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤت انشٚبظؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤٛت انخطؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤٕاث انخذسٚبٛؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤت بحؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤث يُ ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤٕس

 2006جبيعت انًُٛب، 

 زوجى

عهؤٗ  يؤع نفؤت كبيهؤت عهؤٗ احؤذ انؤزساعٍٛ نهٕلؤٕ اإلحجبو انخذسٚبٛت انًٓبسٚت نخعهٛى انًشجحت األيبيٛؤت  2

 ( عهٗ جٓبص انًخٕاصDiamidovٍٛٚ انٛذٍٚ)
 فردي

 فبعهٛؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤت انؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤشبط انحشكؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤٙ فؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤٙ سفؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤع لًٛؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤت دسجؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤت االعؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤبط عهؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤٗ 3

 جٓبص انخًشُٚبث األسظٛت  فٙ جًببص انشجبل 
 فردي

4 Studying the Motor Rhythm of Some Pommel Horse Skills Using 

Qualitative and Video Analysis as the Basis for Developing 

Performance Level of Players in Training center of the Saudi 

Arabia Gymnastics Federation. 

 زوجى

فاعلٌة التدرٌبات النوعٌة على تطوٌر مستوي أداء مهارة الدائرة الكبري الخلفٌة على  5
 جهاز الحلق

 فردي

6 Effects of (32) weeks of combined training on physical abilities and 

performance level among elite youth gymnasts. 

 

 زوجى

45 Effects of combined program physical and skills on performance level 

of 

 ( Circles in cross support on one pommel) 

 

 فردي

 جماعً بنٌة المعرفٌة للمدرب الرٌاضً بالمملكة العربٌة السعودٌةبناء استراتٌجٌة لل 44

التدرٌبات النوعٌة كأساس لتطوٌر مستوى أداء مهارة الدورتٌن الهوائٌتٌن  42
 الخلفٌتٌن المفرودتٌن كنهاٌة على جهاز العقلة

 فردي
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