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التدرج الوظيفى ومجال العمل االكاديمى:
 بكالوريوس التربيه الرياضيه االولى امتياز مع مرتبة الشرف عام 0110 معيده بقسم تدريب االلعاب تخصص كره يد بكلية التربيه الرياضيه عام  0110وحتى 0112 -مدرس مساعد بكلية التربيه الرياضيه بقسم تدريب االلعاب تخصص كره يد 0112

**************

 مدرس مساعد بكلية التربيه الرياضيه بقسم االداره الرياضيه والترويح عام  0112وحتى 0118استاذ مساعد بقسم االداره الرياضيه والترويح منذ  0118وحتى 0102 استاذ مشارك من  0102/0/08وحتى 0109/2/6 استاذ االدارة الرياضية من  0109/0/02ورئيس قسم االدارة الرياضية والترويحرئيس قسم االداره الرياضيه والترويح منذ عام 0102حتى االن2019
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المؤهالت العلميهبكالوريوس التربيه الرياضيه االولى امتياز مع مرتبة الشرف عام 0110االولى على الكليه


ماجستير التربيه الرياضيه االداره و االعالم الرياضى عام 0112بعنوان"ادارة الجوده الشامله كمدخل
لتطوير البرامج الرياضيه بالتليفزيون المصرى دراسه تطبيقيه على قناة النيل للرياضه"

دكتوراه الفلسفه فى التربيه الرياضيه االداره و االعالم الرياضى عام  0118بعنوان"اسلوب الفجوه لقياس
جودة الخدمه للبرامج الرياضيه بالتليفزيون دراسه مقارنه بين بعض القنوات االرضيه والفضائيه "
االعمال االنشائيه داخل الجامعه:
االشتراك كممتحن فى امتحان التاهيلى دكتوراة بكلية التربية الرياضية للبنين جامعة حلوان
 عضو بمكتب الطالب الوافدين بالجامعة التابع الدارة الوافدين بقطاع الدراسات العليا والبحوث والمرشداالكاديمى للطالب الوافدين ومدير مكتب الطالب الوافدين بالكلية وممثال ومنسقا للكلية بالجامعة منذ عام
 0108وحتى االن
-

 عضو لجنة التواصل المجتمعى بجامعة حلوان وممثال ومنسقا للكلية بالجامعة منذ عام 0108وحتى االن
منسق القسم بوحدة التصنيف الدولى بجامعة حلوان منذ عام  0108وحتى االن

 عضو بمكتب الخدمات التسويقيه بجامعة حلوان الخاص بتسويق منشات الجامعه ومعاملها ومالعبهاوبرامجها التدريسيه الخاصه بمرحلتى البكالوريوس والدراسات العليا ومدير مكتب الخدمات التسويقيه بكلية
التربيه الرياضيه للبنات



التدريس فى مركز تنمية قدرات اعضاء هيئة التدريس فى البرنامج التدريبى (التخطيط االستراتيجى)
الحصول على شهاده ال totمدرب تنمية بشرية معتمد لدى الجامعة لتنمية قدرات القيادات واعضاء
هيئة التدريس والهيئة المعاونة
 التدريب والتدريس بالبرامج التى يقدمها مركز تنميه قدرات اعضاء هيئه التدريس والقياداتبجامعه حلوان
 تدريب برنامج (مهارات االتصال ) وذلك ضمن برامج التى يقدمها مركز تنميه قدرات اعضاء هيئهالتدريس والقيادات بجامعه حلوان فى الفتره من 0102/01/00-00
 منسق ومشرف على البرنامج المشترك للدبلومه المهنيه فى االداره واالرشاد السياحى للسياحهالرياضيه بين كليه التربيه الرياضيه للبنات (قسم االداره الرياضيه والترويح )وكليه سياحه وفنادق
جامعه حلوان(قسم االرشاد السياحى)
 منسق ومشرف على برنامج االعالم الرياضى ضمن برامج التعليم المفتوح االشتراك بورشة عمل بجامعة حلوان بالتعاون مع بنك المعرفة المصرى خاصة بالتصنيف الدولىعن موضوع  overview of scivalيوم االربعاء الموافق  0108/8/8بجامعة حلوان

االعمال االنشائيه خارج الجامعه
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المشاركة فى الملتقى االول لقطاع الطب الرياضى بوزارة الشباب والرياضة  0108/2/2ووضع تصور
مقترح الدارة وتسويق المراكز الطبية المتخصصة ووحدات الطب الرياضى بالمحافظات
اعطاء دورات تابعه لنقابة الرياضيين لتاهيل مديرى الهيئات االهليه(االنديه واالتحادات الرياضيه فى
مجال ادارة الوقت وادارة االزمات و التخطيط االسترتيجى وتحفيز العاملين وتمكين العاملين ومجال
االداره) بتاريخ 0108/2/01
االنتداب للتدريس فى قسم االداره الرياضيه فى كلية التربيه الرياضيه للبنين جامعة دمياط للعام الجامعى
2018/2017
 ممتحن خارجى لمقررات قسم االداره الرياضيه كلية التربيه الرياضيه للبنين جامعة السادات (التطبيقى– الشفوى) 0109
العبه كره يد بالنادى االهلى بالدرجه االولى
 حكم كره يد باالتحاد المصرى لكره اليدالحصول على شهاده تقدير من المجلس القومى للرياضه انذاك عام  0118اللقاء محاضرات والقيام
بورش عمل للمراه ولشباب المتطوعين وطالب المدارس فى مجال االداره الرياضيه

اعطاء دورات تابعه لنقابة الرياضيين لتاهيل مديرى الهيئات االهليه(االنديه واالتحادات الرياضيه فى مجالالتخطيط االسترتيجى وتحفيز العاملين وتمكين العاملين ادارة الوقت وادارة االزمات وفى مجال االداره
الرياضية )
 االنتداب للتدريس فى قسم االداره الرياضيه فى كلية التربيه الرياضيه للبنين جامعة دمياط للعام الجامعى0102/0100
االنتداب للتدريس فى قسم االداره الرياضيه فى كلية التربيه الرياضيه للبنين جامعة دمياط للعام الجامعى0102/0102
االنتداب للتدريس فى قسم االداره الرياضيه فى كلية التربيه الرياضيه للبنين جامعة دمياط للعام الجامعى
0102/0102
االنتداب للتدريس فى قسم االداره الرياضيه فى كلية التربيه الرياضيه للبنين
جامعة دمياط للعام الجامعى 0102/0102
 االنتداب للتدريس فى قسم االداره الرياضيه فى كلية التربيه الرياضيه للبنين جامعة دمياط للعام الجامعى 0107/0102ا
النتداب للتدريس فى قسم االداره الرياضيه فى كلية التربيه الرياضيه للبنين جامعة دمياط للعام الجامعى
2018/2017
 ممتحن خارجى لمقررات قسم االداره الرياضيه كلية التربيه الرياضيه للبنين جامعة بنها (التطبيقى –الشفوى) عام 0102/0102
 ممتحن خارجى لمقررات قسم االداره الرياضيه كلية التربيه الرياضيه للبنين جامعة بنها (التطبيقى –الشفوى عام 0102/0102
ممتحن خارجى لمقررات قسم االداره الرياضيه كلية التربيه الرياضيه للبنين جامعة بنها (التطبيقى – الشفوى
عام 0102/0102
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ممتحن خارجى لمقررات قسم االداره الرياضيه كلية التربيه الرياضيه للبنين جامعة بنها (التطبيقى –
الشفوى عام 0107/0102
 االشتراك كممتحن فى اختبار التاهيلى دكتوراه جامعه العريش كليه التربيه الرياضيه(بنين -بنات)يوم0107/0/0
االعمال االنشائيه داخل الكليه واعمال الجوده
 رئيس قسم االداره الرياضيه والترويحعضو مجلس كليه عضو مجلس اداره الكليه عضو لجنة الدراسات العليا والبحوث عضو لجنة امتحان التاهيلى دكتوارة للطالب الملتحقين بمرحلة الدكتوراةالمرشد االكاديمى للطالب الوافدين ومدير مكتب الطالب الوافدين بالكلية منذ عام  0108وحتى االن عضو لجنة التواصل المجتمعى بجامعة حلوان ومنسق وممثل الكلية بالجامعة منذ 0108عضو تنفيذى بوحدة الضمان والجوده فى الفتره من 0117وحتى - 0119عضو تنفيذى بوحدةالضمان والجوده لعام 0102
 مدير وحدة التدريب الخاصه بتنميه الموارد البشريه وتدريبهم وصقلهم و بالندوات وورش العمل والدوراتلتدريب اعضاء هيئة التدريس والطالب والعاملين بدايه من عام  0100وهى تابعه لوحدة الضمان والجوده
وعضو تنفيذى بوحده الضمان والجوده-
 رئيس لجنة الجودة بقسم االدارة الرياضية والترويح وهى تابعة لوحدة الضمان والجودة




عضو بمكتب الخدمات التسويقيه بجامعة حلوان الخاص بتسويق منشات
ا لجامعه ومعاملها ومالعبها وبرامجها التدريسيه الخاصه بمرحلتى البكالوريوس والدراسات العليا
ومدير مكتب الخدمات التسويقيه بكلية
التربيه الرياضيه للبنات
مدرب تنميه مواردبشريه معتمد من جامعه حلوان القيام بالتدريس وتدريب اعضاء هيئه التدريس
والقيادات االداريه واالكاديميه بمختلف كليات جامعه حلوان
القيام بالتدريس ووضع االمتحانات والتصحيح لمقررات قسم االداره الرياضيه والترويح لمرحلتىالبكالريوس والدراسات العليا
االشتراك فى اعمال الكنترول بكنترول التخلفات -عضو بمعيار الهيكل التنظيمى حتى االن

 القيام باعداد ومنسق برنامج الدكتوراه تخصص اداره رياضيهالقيام باعداد ومنسق مقررات الدكتوراه تخصص اداره رياضيه
 القيام باعداد برنامج الدكتوراه تخصص ترويح -اعداد ملفات المقررات لبرنامج البكالوريوس االداره الرياضيه والترويح
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 اعداد ملفات المقررات لبرنامج الدراسات العليا(للدبلوم – الماجستير – الدكتوراه)منسق لمقررات القسم العلمى فى مرحلتى البكالوريوس والدراسات العليا
 مراجع داخلى لبرامج ومقررات االداره الرياضيه والترويح واالشراف العام عليهمالقيام باعداد الجدوال الدراسيه لقسم االداره الرياضيه والترويح لمرحلتى البكالوريوس والدراسات العليا القيام باعداد جدول امتحانات مرحله الدراسات العليا االشراف العام على اعمال امتحانات وسير الدراسه بقسم االداره الرياضيه والترويح لمرحلتى(البكالوريوس – الدراسات العليا)
 االشراف العام على التدريب الميدانى للفرقه الرابعه تخصص اداره رياضيهاالشراف العام على امتحانات التدريب الميدانى للفرقه الرابعه تخصص اداره رياضيه ووضع اليه االشراف االشراف العام على اعمال الجوده بقسم االداره الرياضيه والترويحاالشراف على المراجعه الداخليه للمقررات مرحلتى البكالوريوس والدراسات العليا ووضع اليه لها االشراف ومتابعه االجراءات التصحيحيه الخاصه بمراجعه المقررات الدراسيه ومتابعه واعتماد التقريرالنهائى للمراجعه الداخليه
 تفعيل لجنه الشكاوى الخاصه بالقسم العلمى للطالبات واعضاء هيئه التدريس ووضع اليتها واالشرافعليها
 اعداد واالشراف على وضع وتنفيذ الخطه التدريبيه للقسم العضاء هيئه التدريس والهيئه المعاونه والطالب اعداد الخطه البحثيه لقسم االداره الرياضيه والترويح واالشراف على تنفيذها القيام بالتقييم السنوى العضاء هيئه التدريس والمعاونين بقسم االداره الرياضيه والترويح تشكيل ووضع لجان الممتحنين والمصححين وواضعى االمتحانات والممتحنين الخارجين لمرحلتىالبكالوريوس والدراسات العليا
عضو بلجنة الدراسات العليا منذ العام الجامعى  0102- 0102وحتى االن العام الجامعى ()0109 -0108 عضو مجلس كليه منذ العام الجامعى  0102- 0102وحتى االن العام الجامعى ()0109 -0108عضو مجلس اداره الكليه منذ العام الجامعى  0102- 0102وحتى االن العام الجامعى ()0109 -0108
عضو بلجنة البيئه وخدمة المجتمع للعام الجامعى 0102-0100عضو بلجنة العالقات الثقافيه للعام الجامعى 0100-0100 عضو بلجنة المختبر العلمى للعام الجامعى0100-0101 مقرر عام المؤتمر السنوى العلمى لقسم االداره الرياضيه والترويح للعام الجامعى 0100-0100بعنوانادارة االزمات فى المجال
 -المقرر العام المؤتمر السنوى العلمى لقسم االداره الرياضيه والترويح للعام الجامعى 0102-0102
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 رئيس ومقررالمؤتمر السنوى لقسم االداره الرياضيه والترويح بعنوان االداره الرياضيه والمراه للعامالجامعى  0102-0102تحت رعايه وزير الشباب والرياضه ورعايه رئيس جامعه حلوان
 رئيس المؤتمر السنوى لقسم االداره الرياضيه والترويح بعنوان دور االعالم الرياضى فى معالجه قضاياالرياضه للعام الجامعى 0102-0102
 رئيس المؤتمر السنوى لقسم االداره الرياضيه والترويح الرياضى للعام الجامعى  0107-0102بعنوان"االدارة الرياضية والترويح فى مواجهة االنحرافات السلوكية بالمجتمع
 رئيس المؤتمر السنوى لقسم االداره الرياضيه والترويح الرياضى للعام الجامعى  0108-0107بعنوانادارة الموارد البشرية بالمؤسسات الرياضية بين الواقع والمامول وندوته بعنوان " سمات التحول
االستراتيجى الدارة الموارد البشرية والتوجهات المعاصرة " 0108/2/08
 القيام بوضع خطة التسويق الخاصه بالكليه عضو فى لجنه التسويق الخدمات الجامعيه بالجامعه القيام بوضع خطة التدريب لكال من اعضاء هيئة التدريس والهيئه االداريه والطالبات واالشتراك فىاالشراف عليها ومتابعتها وتقييمها ومتابعة االثر
االشراف على لجنه التدريب وخطتها لكال من اعضاء هيئة التدريس والهيئه االداريه والطالبات واالشتراكفى االشراف عليها ومتابعتها وتقييمها ومتابعة االثر
الدعم االرشادى لطالبات البكالوريوس واالشراف على اعضاء هيئه التدريس بالقسم الرياده العلميه لطالبات البكالوريوس وضع جدول الرياده العضاء هيئه التدريس بالقسم واالشراف على تنفيذه مشرف على الرياده العلميه العضاء هيئه التدريس لطالبات البكالوريوس ووضع جدول الرياده الخاصبالقسم العلمى
 االرشاد االكاديمى لطالبات مرحله الدراسات العليا االشراف على االرشاد االكاديمى الخاص باعضاء هيئه التدريس ووضع اليه االرشاد االكاديمى الخاصهبالقسم لطالبات مرحله الدراسات العليا
وضع واعتماد التقرير السنوى لالرشاد االكاديمى
 وضع واالشراف على خطه واليه وتقاريرالمتعثرات بالقسمرئيس لجان مراقبه وسير االمتحانات للفرقه االولى 0107-0102 وضع اليه الساعات المكتبيه العضاء هيئه التدريس بالقسم وتوزيعها عليهم واالشراف على تنفيذها وضعواعتماد التقرير السنوى لالرشاد االكاديمى والريادة العلمية والساعات المكتبية
 اعداد وتشكيل لجان التطبيقى والشفوى وواضعى االسئلة والمصححين الخاصة بالقسماعداد و االشراف على خطة والية التدريب الميدانى للفرقة الرابعة تخصص ادارة رياضية
 -وضع الية التقييم السنوى للتدريب الميدانى
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المشاركه فى اللجان
عضو بلجنة الدراسات العليا منذ العام الجامعى  0102- 0102وحتى االن العام الجامعى ()0109 -0108 عضو مجلس كليه منذ العام الجامعى  0102- 0102وحتى االن العام الجامعى ()0109 -0108عضو مجلس اداره الكليه منذ العام الجامعى  0102- 0102وحتى االن العام الجامعى ()0109 -0108
عضو بلجنة البيئه وخدمة المجتمع للعام الجامعى 0102-0100عضو بلجنة العالقات الثقافيه للعام الجامعى 0100-0100 عضو بلجنة المختبر العلمى للعام الجامعى0100-0101الخبرات التدريسيه:
التاليه ووضع االمتحانات وتصحيح منذ تعيينها وحتى االن
اوال مرحلة البكالوريوس
االدارة الرياضية

الترويح رياضى

االشراف ووضع خطه التدريب الميدانى فى الهيئات
المختلفه للفرقه الرابعه تخصص اداره وترويح

االشراف ووضع خطه التدريب الميدانى فى الهيئات
المختلفه للفرقه الرابعه تخصص اداره وترويح

االعالم الرياضى للفرقه الرابعه تخصص اداره

-ادارة المؤسسات الترويحية

مدخل االداره الرياضيه لطالبات الفرقه الثانية -الترويح العالجى
االمكانات والمنشات فى التربيه الرياضيه الفرقهالرابعه تخصص تدريب

-الترويح الرياضى 0للفرقه الثالثه

اداره الموارد البشريه للفرقه الرابعه تخصص اداره المعسكرات وانشطه الخالء لطالبات الفرقه االولى
االداره الرياضيه للفرقه الرابعه تخصص اداره

اداره المؤسسات الترويحيه للفرقه الرابعه تخصص
اداره

التسوبق واالستثمار للفرقه الرابعه تخصص اداره

تنظيم واداره المعسكرات للفرقه الرابعه تخصصاداره

التنظيمات الرياضيه المحليه والدوليه للفرقه الرابعه
تخصص اداره
 العالقات العامه فى المجال الرياضى للفرقه الرابعهتخصص اداره
ثانيا :مرحلة الدبلوم

الترويح الرياضى

دبلوم ادارة رياضية
األصول العلمية لإلدارة الرياضية
طرق البحث في اإلدارة الرياضية

دبلوم الترويح الرياضى
الترويح الرياضى
االسس العلمية للترويح الرياضى
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تطبيقات في إدارة المؤسسات
إدارة المنشات الرياضية
قوانين الهيئات الرياضية والتشريعات
التنظيمات الرياضية والحركة األولمبية

تطبيقات في الترويح الرياضى
حلقات بحث فى الترويح الرياضى
برامج الترويح الرياضى وانشطة وقت الفراغ
مؤسسات الترويح ووقت الفراغ

تنظيم وإدارة الدورات الرياضية
اإلعالم الرياضي

األلعاب الشعبية والترويح الخلوى والتجارى
الترويح الرياضى كمهنة

ثالثا :مرحلة الماجستير
ماجستير ترويح رياضى
ماجستير ادارة رياضية
االسس العلمية لالدارةالرياضية االسس العلمية للترويح الرياضي
حلقة بحث في الترويح الرياضي
حلقة بحث في االدارة الرياضية()1
التربية الترويحية لألسوياء والفئات الخاصة
ادارة المؤسسات الرياضية()1
تطبيقات في الترويح الرياضي 1
تطبيقات في ادارة المؤسسات الرياضية()1
تخطيط البرامج الترويحية
قوانين الهيئات الرياضية والتشريعات
مؤسسات الترويح ووقت الفراغ
االعالم الرياضى والعالقات العامة
فلسفة التربية الترويحية ووقت الفراغ
التنظيمات الرياضية المحلية والدولية
اقتصاديات الترويح الرياضي
تنظيم وادارة الدورات الرياضية()1
األخصائي الترويحي
اقتصاديات المؤسسات الرياضية
رابعا :مرحلة الدكتوراة
دكتوراة االدارة الرياضية
دراسة متقدمة فى اإلدارة الرياضية
حلقة بحث في اإلدارة الرياضية
إدارة المؤسسات الرياضية ()2
تطبيقات فى إدارة المؤسسات الرياضية ()2
تنظيم وإدارة الدورات الرياضية
التنمية اإلدارية الرياضية ()1
نظريات االتصال والعالقات العامة في التربية
الرياضية
الحركة األوليمبية الدولية

دكتوراة الترويح الرياضى
دراسة متقدمة فى الترويح الرياضى
حلقة بحث فى الترويح الرياضى ()2
تطبيقات فى الترويح الرياضى ()2
تطبيقات فى التربية الترويحية
إقتصاديات الترويح الرياضى
التخطيط الترويحى الرياضى
المنشآت الرياضية للترويح الرياضى ()2

األنشطة الرياضية الترويحية لذوى اإلحتياجات
الخاصة
تقويم البرامج الترويحية
السياحة الرياضية
المقررات التى تم تدريسها واعداد الملفات الخاصه بها وتصحيحها قسم االداره الرياضيه لمرحله
البكالوريوس كليه التربيه الرياضيه للبنين جامعه دمياط:
 االعالم الرياضى االداره الرياضيهاداره االلعاب الفرديه اداره االلعاب الجماعيهتنظيم واداره المعسكرات
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شهادات التقدير والدورات التدريبيه الحاصله عليها والجوائز
المشاركة فى الملتقى االول لقطاع الطب الرياضى بوزارة الشباب والرياضة  0108/2/2ووضع تصور
مقترح الدارة وتسويق المراكز الطبية المتخصصة ووحدات الطب الرياضى بالمحافظات

 بكالوريوس التربيه الرياضيه بتقديراالولى امتياز مع مرتبة الشرف

























التكريم من رئيس الجمهوريه السابق ضمن اوائل الجامعات المصريه فى عيد العلم—
التكريم من وزير التعليم العالى السابق ضمن اوائل الجامعات
التكريم من االستاذ الدكتور رئيس جامعة حلوان السابق ضمن اوائل الكليات
التكريم من جامعة  2اكتوبر ضمن اوائل الكليات
شهادة تقدير من نادى الزمالك لاللعاب الرياضيه لحصولى على على بكالوريوس التربيه الرياضيهبتقدير امتياز مع مرتبة الشرف االولى على الكليه
شهادة تقدير وجائزه من ا.د رئيس الجامعه االسبق لحصولى على احسن بحث ماجستير فى التربيه
الرياضيه على مستوى الجامعه
الحصول على المركز االول الحسن بحث ماجستيرفى مجال التربيه الرياضيه على مستوى جامعة حلوان
حاصله على الرخصه الدوليه لقيادة الحاسب االلى ICDL
الحصول على شهاده تقدير من المجلس القومى للرياضه انذاك عام  0118اللقاء محاضرات والقيام
بورش عمل للمراه ولشباب المتطوعين وطالب المدارس فى مجال االداره الرياضيه
حاصله على دوره للتدريس باستخدام السبوره التفاعليه
حاصله شهاده تقدير وجائزه من قطاع التربيه الرياضيه بالمجلس االعلى للجامعات بالتعاون مع جائزة
الشيخ دمحم بن راش ال مكتوم لالبداع الرياضى واختيار بحثى ضمن افضل البحوث التى قدمت للمؤتمر
العلمى الدولى
حاصله على شهادة تقدير من جامعة حلوان ومركز تنمية اعضاء هيئه التدريس والقيادات للتدريس فى
البرنامج التدريبى (التخطيط االستراتيجى)
المشاركة فى الملتقى االول لقطاع الطب الرياضى بوزارة الشباب والرياضة  0108/2/2ووضع تصور
مقترح الدارة وتسويق المراكز الطبية المتخصصة ووحدات الطب الرياضى بالمحافظات
وقد قمت باجتياز الدورات التدريبيه وورش العمل التاليه ضمن دورات تنمية اعضاء هيئة التدريس
والقيادات االكاديمية :
حاصله على دوره تدريبيه لمديرى واعضاء وحدات الضمان والجوده فى الفتره من0117/2/07الى
0117/2/09
حاصله على دوره تدريبيه فى معايير الجوده فى العمليه التدريسيه فى الفتره من  9الى 0117/00/00
حاصله على البرنامج التدريبى فى البحث العلمى فى الفتره من  00الى 0112/2/01
حاصله على البرنامج التدريبى فى مهارات التفكير فى الفتره من 02الى 0112/0/08
حاصله على الدوره التدريبيه فى االتجاهات الحديثه فى التدريس فى الفتره من  02الى 0112/2/ 02
حاصله على البرنامج التدريبى فى اخالقيات وادارة المهنه فى الفتره من  09الى 0112/7/01
حاصله على البرنامج التدريبى فى استخدام التكنولوجيا فى التدريس فى الفتره من  02الى 0112/7/02
حاصله على البرنامج الدولى لحقوق االنسان من الجامعه االمريكيه بتاريخ من  00الى  07ديسمبر
0112
حاصله على البرنامج التدريبى ( communication skillsمهارات االتصال فى انماط التعليم المختلفه
)من مركز تنمية القدرات والتدريب المستمر بجامعة حلوان فى الفتره من  0الى 0100/0/ 2
اجتياز البرنامج التدريبى (العرض الفعال )من مركز تنمية قدرات اعضاء هيئة التدريس والقيادات
بجامعة حلوان فى الفتره من 0100/00/2-0
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اجتياز البرنامج التدريبى (ادارة الفريق البحثى) من مركز تنمية قدرات اعضاء هيئة التدريس والقيادات
بجامعة حلوان فى الفتره من 0102/0/01-8
اجتياز البرنامج التدريبى (اخالقيات البحث العلمى) من مركز تنمية قدرات اعضاء هيئة التدريس
والقيادات بجامعة حلوان فى الفتره من 0102/0/07-02
اجتياز البرنامج التدريبى (الجوانب الماليه والقانونيه) من مركز تنمية قدرات اعضاء هيئة التدريس
والقيادات بجامعة حلوان 0102/0/21-09
اجتياز البرنامج التدريبى (التخطيط االستراتيجى) من مركز تنمية قدرات اعضاء هيئة التدريس والقيادات
بجامعة حلوان فى الفتره من 0102/0/02-00
اجتياز البرنامج التدريبى لتاهيل القيادات االكاديميه من مركز تنمية قدرات اعضاء هيئة التدريسوالقيادات بجامعة حلوان فى الفتره من 0102/2/08-07
حاصله على دوره تدريبيه فى)power point(basic&advanced
حاصله على دوره للتدريس باستخدام السبوره التفاعليه
حاصله على شهادة التويفل Toefel
حاصله عل دوره تدريبيه International human rights law outreach program
حاصله على الدورات التاليه:
حاصله على الرخصه الدوليه لقيادة الحاسب االلى ICDL
1- Basics concepts of information technology
2- using the computer and managing files
3- word processing
4- spreadsheets
5- Database
6- Presentation
7-Information and communication
حاصله على دوره ضمن فعاليات برنامج القيادات االكاديميه بعنوان الشئون االداريه والقانونيه
بالجامعات بتاريخ 0102/2/07
حاصله على دوره ضمن فعاليات برنامج القيادات االكاديميه بعنوان الشئون الماليه بالجامعات بتاريخ
0102/2/08
اجتياز البرنامج التدريبى (الساعات المعتمده) من مركز تنمية قدرات اعضاء هيئة التدريس والقيادات
بجامعة حلوان فى الفتره من 0102/00/2-

 تابع السيرة الذاتية






اجتياز البرنامج التدريبى (مهارات االتصال الفعال) من مركز تنمية قدرات اعضاء هيئة التدريس
والقيادات بجامعة حلوان فى الفتره من 0102/00/2-
اجتياز البرنامج التدريبى (التخطيط االستراتيجى) من مركز تنمية قدرات اعضاء هيئة التدريس والقيادات
بجامعة حلوان فى الفتره من 0102/00/7-
اجتياز البرنامج التدريبى (النشر العلمى) من مركز تنمية قدرات اعضاء هيئة التدريس والقيادات بجامعة
حلوان فى الفتره من 0102/00/8-
اجتياز البرنامج التدريبى (مشروعات البحوث التنافسيه) من مركز تنمية قدرات اعضاء هيئة التدريس
والقيادات بجامعة حلوان فى الفتره من 0102/00/9-
اجتياز البرنامج التدريبى (الجوده فى العمليه التدريسيه) من مركز تنمية قدرات اعضاء هيئة التدريس
والقيادات بجامعة حلوان فى الفتره من 0102/00/01-
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حاصله على دوره ال  train of trainer t.o.tفى الفتره من  0102/9/08الى  0102/9/00من
جامعه حلوان واالعتماد كمدرب للتنميه البشريه للتدريب القيادات واعضاء هيئه التدريس
حاصله على دوره اعداد المعلم الجامعى فى الفتره من  0107/01/0الى 0107/01/2
ورشه عمل بعنوان فنيات المراجعه الداخليه على ملفات المقررات الدراسيه 0107/00/7
ورشه عمل بعنوان تحديث اليه تقييم الورقه االمتحانيه بتاريخ 0107/00/01
ورشه عمل للقيادات بعنوان تطوير االداء االدارى بتاريخ 0107/00/02
ورشه عمل بعنوان كيفيه اعداد جدول المواصفات بتاريخ 0107/00/07
حاصله على دوره تدريبيه بعنوان اصدار المعايير الجديده للجوده اصدار  0102بتاريخ /00/09
 0107ورشة عمل بعنوان فنيات كتابة تقارير المتعثرات والمتفوقات بتاريخ 0108/0/01
حاصلة على دورة تدريبية بعنوان اساليب التدريس الحديثة يوم  0108/2/2ويوم 0108/2/01
ورشة عمل عن فنيات كتابة التقارير المجمعة لتقييم اداء اعضاء هيئة التدريس من رؤساء االقسام
العلمية بتاريخ 0108/2/7
حاصلة على دورة فنيات اعداد التقارير فى مؤسسات التعليم العالى 0108/2/02
حضور ندوة بعنوان التصنيف الدولى يوم االثنين الموافق 0108/00/2
حاصله على دورات الهيئه القوميه لضمان جوده التعليم واالعتماد لمؤسسات التعليم العالى كمراجع وهى
:
حاصله على دوره التدريبيه بعنوان"توصيف البرامج وخرائط المنهج لمؤسسات التعليم العالى" فىالفتره الزمنيه من 17-19l3l2015
 حاصله على دوره التدريبيه بعنوان"التقويم الذاتى لمؤسسات التعليم العالى" فى الفتره الزمنيه من 5-7l5l2015
حاصله على دوره تدريبيه بعنوان "المراجعه الخارجيه لمؤسسات التعليم العالى فى الفتره الزمنيه من
0102/2/02-00
حاصله على دوره تدريبيه بعنوان"استراتيجيات التدريس والتعليم الفعال" فى الفتره الزمنيه من -2
0102/2/2
حاصله على دوره ضمن دورات الجوده بعنوان التوعية بمعايير الهيئة القومية لضمان جودة التعليم و
االعتماد الجديدة فى الفتره من0107/2/02-00
حاصله على دورة تدريبيه بعنوان المعايير االكاديمية الجديدة اصدار  0102وذلك يوم االربعاء
0107/00/09
حاصلة على دورة تدريبية بعنوان التخطيط االستراتيجى فى مؤسسات التعليم العالى فى الفترة من -02
0108/0/02
حاصلة على دورة تدريبية بعنوان فنيات اعداد التقارير وذلك يوم االحد 0108/2/02
حاصلة على دورات وزارة التعليم العالى وحدة ادارة المشروعات وتطوير التعليم العالى (مركزالقياس والتقويم) التالية:
 التصحيح االلكترونى واعداد التقارير بتاريخ 0108/9/2 نظم القياس الحديثة 0108/9/ 2-2 اعداد جدول المواصفات 0108/9/08 Bluebrint تصميم االستبيانات 0108/9/21 -اساليب التقويم واعداد االختبارات 0108/01/2-2
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حاصلة على الدورة التدريبية فى بنوك االسئلة بعنوان (االختبارات التحصيلية المقالية
والموضوعية)وذلك يوم االربعاء  0108/00/02من مركز القياس والتقويم بجامعة حلوان
 حاصلة على دورات بنك المعرفة المصرى بالتعاون مع جامعة حلوان الدورات التاليةCertificate for attendance for participating in the following training in
collaporation with the Egyptian knowledge bank
1- “overview of scival” Wednesday 8th august,2018 at helwan university
2- “Research quality and performance” Wednesday 20 october 0108 at helwan
university
3- ‘Research funding and collaboration” Thursday 0th November ,2018 at helwan
university
4-Nature research academics “ Effective academic writing workshop”,7/00/0108
حاصله على الدورات االنجليزيه االتيه من القنصلية البريطانيةBritish Council Egypt:
-Certificate of successfully completion level elementary 3 from British
council Eg
- Certificate of successfully completion level elementary 4 from British
council Egypt
 certificate of successfully of completion level pre-intermediate one frombritish council Egypt
certificate of successfully of completion level pre-intermediate two from
british council egypt
certificate of successfully of completion level pre-intermediate three from
british council egypt
المشاركه فى المؤتمرات العلميه:
 المشاركه فى المؤتمر العلمى الدولى االول للرياضه والطفوله بكلية التربيه الرياضيه جامعة طنطافى الفتره من  0119/01/02-02بالقاء بحث
 المشاركه فى االمؤتمر العربى االول "استراتيجيات التعليم العالى وتخطيط الموارد البشريه"فىالمده من  02-02ابريل  0100بالجامعه الهاشميه بالقاء بحث
 المشاركه فى مؤتمر قسم تدريب مسابقات الميدان والمضمارالمؤتمر العلمى المشترك االول (بنشردولى ومحلى)بعنوان الرياضه والعاب القوى لالطفال فى ضوء
 المشاركه فى المؤتمر العلمى الدولى االبداع الرياضى– -المشاركه فى مؤتمر النانو تكنولوجى ومستقبل الرياضه العربيه لقطاع التربيه الرياضيه
بالمجلس االعلى للجامعات المصريه وجائزة الشيخ دمحم بن راشد ال مكتوم لالبداع الرياضى-دبى
الفتره من  01- 2نوفمبر  0100ببحث دولى بالغه االنجليزيه والقائه
المشاركه فى المؤتمر الختامى لكليتى التربيه الرياضيه البنين والبنات لالبداع الرياضى المشاركه فى مؤتمر جامعة اسيوط الدولى ببحث دولى باللغه االنجليزيه فى الفتره من 02نوفمبر0100
 -المشاركه فى المؤتمر السنوى لقسم االداره الرياضيه والترويح
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 مقرر عام المؤتمر السنوى العلمى لقسم االداره الرياضيه والترويح للعام الجامعى -01000100بعنوان ادارة االزمات فى المجال الرياضى
 مقرر عام المؤتمر السنوى العلمى لقسم االداره الرياضيه والترويح للعام الجامعى -01020102بعنوان
 رئيس المؤتمر السنوى لقسم االداره الرياضيه والترويح بعنوان االداره الرياضيه والمراه للعام الجامعى 0102-0102تحت رعايه وزير الشباب والرياضه ورعايه رئيس جامعه حلوان
 رئيس المؤتمر السنوى لقسم االداره الرياضيه والترويح بعنوان دور االعالم الرياضى فى معالجه قضاياالرياضه للعام الجامعى 0102-0102
 رئيس المؤتمر السنوى لقسم االداره الرياضيه والترويح الرياضى للعام الجامعى  0107-0102بعنوان"االدارة الرياضية والترويح فى مواجهة االنحرافات السلوكية بالمجتمع
 رئيس المؤتمر السنوى لقسم االداره الرياضيه والترويح الرياضى للعام الجامعى  0108-0107بعنوانادارة الموارد البشرية بالمؤسسات الرياضية بين الواقع والمامول وندوته بعنوان " سمات التحول
االستراتيجى الدارة الموارد البشرية والتوجهات المعاصرة " 0108/2/08
رئيس المؤتمر السنوى لقسم االداره الرياضيه والترويح منذ عام  0102وحتى االن 0109
-المشاركه فى المؤتمر السنوى لكليه التربيه الرياضيه للبنات بالجزيره جامعه حلوان

بيان






االبحاث العلميه الخاصه
ماجستير التربيه الرياضيه ادارة رياضية و اعالم رياضى عام 0112بعنوان"ادارة الجوده الشامله
كمدخل لتطوير البرامج الرياضيه بالتليفزيون المصرى دراسه تطبيقيه على قناة النيل للرياضه"
دكتوراه الفلسفه فى التربيه الرياضيه ادارة رياضية واعالم رياضى عام  0118بعنوان"اسلوب الفجوه
لقياس جودة الخدمه للبرامج الرياضيه بالتليفزيون دراسه مقارنه بين بعض القنوات االرضيه والفضائيه
"

االشراف على الرسائل العلميه:
-0االشراف على رسالة الماجستير للباحثه جيهان مصطفى امام بتاريخ  0100/2/00تحت عنوان (خطة
لالداره االلكترونيه كمدخل لتطوير ادارة العالقات العامه بمديريات الشباب والرياضه)
-0االشراف على رسالة الدكتوراه للباحثه ساره اسماعيل دمحم بتاريخ  0100/00/08تحت عنوان
(االطار التشريعى والقيمه االقتصاديه لالكتتاب فى االنديه الرياضيه المصريه منهج استثمارى مستحدث)
تم المنح
-2االشراف على رسالة الماجستير للباحثه لندا محروس توفيق بتاريخ  0100/00/07تحت عنوان
(الحوكمه الرياضيه وعالقتها بقواعد اللعب المالى النظيف باالنديه الرياضيه المصريه) تم المنح
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 -2االشراف على رسالة الماجستير للباحثه  0102/7/02ايات عبد الهادى( انماط التسويق
االلكترونى كمدخل لتطوير خدمات المراكز واالنديه الصحيه) وتم المناقشه  0102/9/02وتمت
المناقشه بحث منشور
 -2االشراف على رسالة الماجستير للباحثه  0102/7/02زينب حامد مدبولى (القياده التحويليه وعالقتها
باتخاذ القرار لدى المخططين والمنفذين بوزاره الشباب والرياضه) وتمت المناقشه بحث منشور
 -2االشراف على رسالة الماجستير للباحثه ريم احمد مختار ( 0102/7/02العوامل المساهمه فى اختيار
طالبات كليات التربيه الرياضيه لبرنامج االداره الرياضيه فى ضوء الجوده واالعتماد) بحث منشور وناقشت
0102/9/00
- 7االشراف على رسالة الماجستير للباحث جاد هللا جاد عبد الرحمن ( 0102تقويم الكفايات االداريه لدى
مسئولى الهيئات الشبابيه والرياضيه ببعض محافظات صعيد مصر) وتمت المناقشه
 8االشراف على رسالة الدكتوراه للباحثه وفاء سعد مصطفى سيد( 0102تقويم االداره اللوجيستيه للمشروع
الوطنى للتميز الرياضى بوزاره الشباب الرياضه كمؤشر للعالميه )
 -9االشراف على رسالة الدكتوراه للباحثه شيماء منير حامد(0102/7/02اسلوب الفجوه كمدخل لقياس
مستوى جوده الخدمه بدور المسنين)
 -01االشراف على رسالة الماجستير للباحثه نهى عالء الدين عبد الرحمن ( 0102/7/02تقويم النظم
االداريه والفنيه النتقاء الناشئين فى رياضه الجمباز الفنى ببعض االنديه الرياضيه المصريه) تمت المناقشة
0108
 -00االشراف على رسالة الدكتوراه للباحثه والء عبد الحى عبد الرحمن حامد( 0102/0/02القياده التحويليه
وعالقتها بااللتزام التنظيمى لدى االخصائىين بادارات رعايه الشباب بجامعه القاهره)تمت المناقشه 0107
 -00االشراف على رساله ماجستير للباحثه نوره الحميدى شقير بعنوان (نموذج مقترح للتخطيط
االستراتيجى كمدخل لتنميه الموارد البشريه باداره النشاط الرياضى بوزاره التربيه بدوله الكويت )
 0102/01/تم المناقشة يوم 0108/7/09
 -02االشراف على رساله ماجستير للباحثه عائشه نزال مفرح بعنوان (اداره الوقت ودورها فى اتخاذ القرار
لدى الكوادر االداريه القياديه باداره النشاط الرياضى فى وزاره التربيه بدوله الكويت) 0102/01/تم المناقشة
يوم 0108/7/02
-02االشراف على رساله الدكتواراه للباحثه ريم احمد مختار بعنوان(استراتيجيات اداره الصراع التنظيمى
لدى القيادات بكليتى التربيه الرياضيه من منظور معايير الجوده واالعتماد بتاريخ 0102/7/02
 -02االشراف على رساله الدكتواراه للباحثه يسرا طلعت تاج الدين بعنوان( دور وسائل االعالم الجديده فى
تشكيل الراى العام للجماهير الرياضيه بجمهوريه مصر العربيه) 0102/01/
 -02االشراف على رساله الدكتوراه للباحثه زينب دسوقى بعنوان (استراتيجيه مقترحه الستثمار االمكانات
والمنشات الرياضيه للنهوض بالسياحه الرياضيه بمحافظه البحر االحمر )بتاريخ 0107/2/09
 -07االشراف على رساله الماجستير للباحث عصام دمحم طلعت قسم االداره الرياضيه كليه التربيه الرياضيه
جامعه العريش بعنوان (رؤيه مقترحه لتطوير اداء موجهى التربيه الرياضيه بشمال سيناء فى ضوء اداره
الجوده الشامله) المناقشه شهر  00لعام 0107
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 -08االشراف على رساله الدكتوراه للباحثه فاطمه ابو عبيده دمحم بعنوان (هندره الهيكل التنظيمى لعماده
شئون الطالب بالجامعات السودانيه فى ضوء معايير الجوده)بتاريخ 0102/2
 -09االشراف على رساله الدكتوراه للباحثه ايات عبد الهادى على على بعنوان(دور الجوده المدركه لخدمات
االنديه الصحيه فى تدعيم والء العميل للعالمه التجاريه) بتاريخ 010701/00/2
 -01االشراف على رسالة الماجستير للباحثة منال عاشور مختار الثقة التنظيمية وعالقتها باالنغماس
الوظيفى لدى مدرسى التربية الرياضية بالمرحلة االعدادية بمحافظة القاهرة بتاريخ 0108/01/0
 -00االشراف على رسالة الدكتوراة للباحثة شيماء عبد الفتاح دمحم بعنوان " استراتيجية تسويقية لبرامج
الدراسات العليا فى ضوء متطلبات سوق العمل بكلية التربية الرياضية للبنات والمسجلة بتاريخ 0108/00/0
 -00االشراف على رسالة الماجستير للباحثة دعاء لبيب عبد العزيز بعنوان "دور التسويق االلكترونى
لالكاديميات الخاصة باالندية فى تدعيم التمويل الذاتى والمسجلة بتاريخ 0109/2/2
 -02االشراف على رسالة الماجستير للباحثة سارة زغلول بندارى عبد الحليم بعنوان" دور التسويق
التفاعلى لجودة الخدمة باالندية الصحية بمحافظة القاهرة (دراسة مقارنة) المسجلة بتاريخ 0109/2/2

مناقشه الرسائل العلميه

عنوان الرساله
 -0دراسه تحليليه للجوانب االداريه المؤثره على
نتائج البعثات الرياضيه المصريه فى الدورات
العربيه()0100-0990

نوعها
ماجستير
0102/2/02

ا الباحث
محمود لطفى دمحم
العوضى

الكليه
التربيه الرياضيه للبنين
بالهرم

الجامعه
حلوان

16

ماجستير
0102/8/2

عالء احمد فهمى سيد

التربيه الرياضيه للبنين
بالهرم

حلوان

ماجستير
0102/9/00
ماجستير
0102/00/00

احمد دمحم عبد الفتاح
دمحم
منى عثمان احمد

التربيه الرياضيه

بنها

التربيه الرياضيه للبنات
بالجزيره

حلوان

ماجستير
0102/00/07
ماجستير
0102/00/01
ماجستير
0102/0/02
ماجستير
0102/2/7

وليد دمحم الصادق
خالد حسين شحاته
الجندى
دمحم اسامه عبد الخالق
الدسوقى
دمحم سعيد عبد العاطى
حسن

التربيه الرياضيه للبنين
بالهرم
التربيه الرياضيه للبنين
بالهرم
التربيه الرياضيه للبنين
والبنات
التربيه الرياضيه للبنين

حلوان

 -0تصميم هيكل تنظيمى لالتحادات الرياضيه
االوليمبيه المصريه ودوره فى تحسين االداء
االدارى
 -2دور وسائل االعالم فى تشكيل اتجاهات طالب
جامعه بنها نحو الرياضه
-2نموذج للتمويل الذاتى كمدخل لتنميه الموارد
الماديه والبشريه ببعض مراكز الشباب محافظه
القاهره
-2معوقات اداره الوقت لدى مدربى التنس االرضى
باالنديه الرياضيه
-2تسويق المنشات الرياضيه بالعريش "رؤيه
مستقبليه"
-7المستهلك كمدخل لخطه تسويقيه لمراكز الشباب
بمحافظه بورسعيد
-8تاثير برنامج ترويحى باستخدام اسلوب الدمج
على تعلم بعض المهارات االوليه فى السباحه
لالطفال المعاقين سمعيا
-9دور االعالم الرياضى فى توجيه رغبات
الجمهور بدوله الكويت

ماجستير
0102/2/02

موضى عبدهللا على
الحصينان

التربيه الرياضيه

جنوب الوادى

 -01دراسه تقويميه لالداره االلكترونيه ودورها
فى دعم اتخاذ القرار بوزاره الدوله للرياضه
 00الرضا الوظيفى وعالقته بكفاءه االداء لدىالعاملين بوزاره الدوله لشئون الشباب والرياضه

دكتوراه
0102/2/2
ماجستير
30/8/2015

مؤمن عبدهللا مهدى

التربيه الرياضيه للبنين

المنيا

-00دراسه تحليليه لالنشطه الرياضيه بمراكز
شباب القرى بمحافظه بنى سويف

ماجستير
0102\9|02

دمحم نبيل احمد شوقى
قسم علم النفس
واالجتماع والتقويم
الرياضى
غاده فكرى عبد الحكيم
احمد

كليه التربيه الرياضيه
للبنين بالهرم

جامعه
حلوان

-02استراتيجيه مقترحه الستثمار المنشات
الرياضيه بمحافظه المنوفيه كمدخل لتحقيق
التمويل الذاتى
-02معوقات ومحفزات االستثمار الرياضى باالنديه
الرياضيه بمحافظه شمال سيناء

ماجستير
0102/01/02

دمحم عبدهللا عثمان عبد
المطلب

ماجستير
0102/01/02

دمحم رفاعى سعد جرير

كليه التربيه الرياضيه
للبنات قسم طرق
تدريس
كليه التربيه الرياضيه
قسم اصول التربيه
الرياضيه والترويح
كليه التربيه الرياضيه
للبنين بالهرم

جامعه
حلوان

-02تاثير برنامج ترويحى على بعض المهارات
الحركيه للمرحله السنيه من  2الى  9سنوات

ماجستير
0102/8/2

 -16نموذج مقترح للخدمات الترويحيه بالجمعيات
االهليه بمحافظه الجيزه

ماجستير
0102/9/2

احمد عثمان دمحم حسنى كليه التربيه الرياضيه
قسم اصول التربيه
الرياضيه والترويح
احمد عبد اللطيف مراد كليه التربيه الرياضيه
للبنين بالهرم
عبد اللطيف
قسم الترويح الرياضى
شيماء منتصر نبيه دمحم كليه التربيه الرياضيه
جامعه المنصوره

 -07تقويم دور وسائل االعالم الجديد لتطوير اداره ماجستير
0102/9/07
العالقات باالنديه الرياضيه بمحافظه الدقهليه

حلوان
بورسعيد
جامعه
حلوان

جامعه مدينه
السادات
جامعه حلوان

جامعه مدينه
السادات
جامعه حلوان
جامعه
المنصوره
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18االداره بالتمكين وعالقتها بالرضا الوظيفىلدى العاملين بالهيئه العامه للشباب والرياضه فى
دوله الكويت

ماجستير
0107/2/02

محمود احمد على
حسن

كليه التربيه الرياضيه
قسم االداره الرياضيه
والترويح

جامعه جنوب
الوادى

 -09التعرض للمضمون الرياضى فى الصحافه
المصري وعالقاتها بمستوى التعصب لدى الشباب
المصرى (دراسه ميدانيه)

ماجستير
0107/2/02

هبه ابراهيم دمحم

كليه االداب قسم االعالم

جامعه
المنصوره

 -01تاثير برنامج ترويحى مائى لعالج بعض
االعراض المصاحبه للنشاط الحركى الزائد لدى
االطفال فى المرحله السنيه من ( )01-2سنوات

ماجستير
0107/7/21

محمود عبد الفتاح
محمود القاضى

 -00تقويم خطه النشاط الترويحى لنادى دجله
الرياضى فى محافظه ميسان بالعراق

ماجستير
0107/9/9

مصطفى كامل محسن
الشرع

كليه التربيه الرياضيه
للبنين جامعه بنها
قسم نظريات وتطبيقات
الرياضات المائيه
كليه التربيه الرياضيه
للبنات قسم الترويح

جامعه بنها

-00البرامج الرياضه التليفزيونيه فى
مصروالمعرفه الرياضيه لدى طالب الجامعات
المصريه

ماجستير
0107/9/00

احمد حمدى ابراهيم
حمزه

-02نموذج مقترح لالداره بالمشاركه كمدخل
لتحسين مستوى اداء االتحادات الرياضيه
بجمهوريه مصر العربيع

ماجستير
0107/01/07

احمد مصطفى عبد
الرحيم

كليه التربيه الرياضيه
بالسادات قسم اصول
التربيه الرياضيه
والترويح
كليه التربيه الرياضيه
قسم االداره الرياضيه

 -02دور بعض القنوات الفضائيه الرياضيه لتنميه
القيم الخلقيه لدى الشباب داخل المجتمع المصرى

ماجستير
0107/00/07

احمد سيد الدمرانى
محمود

كليه التربيه الرياضيه
للبنين بالهرم
فسم االداره الرياضيه

جامعه حلوان

 -02فاعلية برنامج ترويحى لخفض فرط النشاط
تشتت االنتباه لالطفال ذوى الصعوبات التعلم
بالمرحلة االبتدائية

ماجستير
0108/2/0

دمحم فكرى سليمان
حسانين

كليه التربيه الرياضيه
للبنين بالهرم
قسم الترويح الرياضى

جامعه حلوان

 -02تقويم االمكانات المادية والبشرية الدارة
النشاط الرياضى باالدارة المركزية االزهرية
بالقليوبية

ماجستير
0108/7/08

على دمحم دمحم ابراهيم
ناجى

كلية التربية الرياضية
للبنين قسم االدارة
الرياضية

جامعة بنها

 -07دور االدارة االلكترونية فى تفعيل االتصال
وتنمية الوعى التكنولوجى للعاملين فى اتحاد
الشرطة الرياضى

ماجستير
0108/8/00

دينا عمر الخضرى

كلية التربية الرياضية
للبنات

جامعة حلوان

 -08دور الترويج للسلع الرياضية على السلوك
الشرائى لدى طالب جامعة المنصورة

ماجستير
0108/01/7

هبة دمحم السيد محمود

كلية التربية الرياضية

جامعة
المنصورة

جامعه
االسكندريه

جامعه مدينه
السادات

جامعه المنيا
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 -09خطة تسويقية مقترحة النشطة االتحاد
الرياضى المصرى لالعاقات الذهنية

ماجستير
0108/00/0

محمود فؤاد عيد
متولى

كلية التربية الرياضية
للبنين

جامعة حلوان

 -21معوقات االدارة االلكترونية لحمامات السباحة
بمحافظة القليوبية

ماجستير
0109/0/00

ايهاب مرزوق عبد
الحليم

كلية التربية الرياضية
للبنين

جامعة بنها

 – 20تقييم حصة التربية الرياضية وفترة النشاط
الرياضى بادارة فاقوس التعليمية

0109/0/

محمود احمد يوسف
على

كلية التربية الرياضية
للبنين

جامعة بنها

 -20مستوى المشاركة باالنشطة الترويحية
وعالقتها بوسائل االتصال واالعالن لدى طالب
كليات جامعة حلوان

0109/0/

اسماء دمحم غريب

كلية التربية الرياضية
للبنات

جامعة حلوان

 -22تصور مقترح الدارة الصراع التنظيمى بادارة
توجية التربية الرياضية بالمنطقة االزهرية
بمحافظة الغربية

0109/2/08

على فاروق عبد
الشكور درويش

كلية التربية الرياضية
قسم االدارة الرياضية
والترويح

جامعة بنها

 -22استراتيجيات تنمية الموارد البشرية وعالقتها
باالداء الوظيفى بمديرية الشباب والرياضة

0109/2/0

سلوان اسامة بدوى

كلية التربية الرياضية
للبنات

جامعة حلوان

 -22دور التنمية االدارية فى تطوير عمل القادة
والموارد البشرية بالمؤسسات الرياضية بدولة
الكويت

0109/2/07

ممدوح مزلوه نزال
سالم

كلية التربية الرياضية

جامعة
السادات

-22دور نظم المعلومات فى اتخاذ القرارات
التسويقية باالندية الرياضية

0109/8/00

ايمان على عبد الرحيم

كلية التربية الرياضية

جامعة
المنصورة

 -27خطة مقترحة لالنشطة الترويحية لرعاية
الموهبة الرياضية فى المركز الوطنى بالعراق

0109/9/09

حيدر فالح موسى

كلية التربية الرياضية
للبنات

جامعة
االسكندرية

-28خطة مقترحة للتسويق االلكترونى لرياضة
الكرة الطائرة فى جمهورية مصر العربية

0109/9/00

زهراء عبد هللا دمحم
احمد

كلية التربية الرياضية
للبنات

جامعة
الزقازيق

 -29الضغوط المهنية وعالقتها بمستوى االداء
الوظيفى لالخصائيين الرياضيين

0109/01/02

سمر ابراهيم احمد
المؤذ ن

كلية التربية الرياضية
للبنات

جامعة حلوان
ماجستير
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اسم البحث

بيان
االبحاث العلميه الخاصه بالباحثه المتقدمه للترقى
لدرجة استاذ مشارك
مجال النشر

تاريخ النشر

 1دراسه تحليليه لواقع تعرض االعالم الرياضىلرياضة الطفل (فردى)

 المؤتمر العلمى الدولى االول "الرياضه والطفوله" كليةالتربيه الرياضيه جامعة طنطا
( المجله العلميه لعلوم التربيه الرياضيه جامعة طنطا)

اكتوبر
0119

 -2دراسه مقارنه لمعوقات العمل االدارى التى تواجه
العالقات العامه باالتحادات الرياضيه المصريه طبقا
لمستوى االنجاز(1مشترك)

المجله العلميه للتربيه البدنيه والرياضه كلية التربيه
الرياضيه للبنين جامعة حلوان

يونيه
0100

 - 3العوامل االستراتيجيه كمدخل مقترح لتحسين فاعلية المؤتمر العربى االول "استراتيجيات التعليم العالى وتخطيط
تقويم االداء االدارى لمشاريع الجوده الشامله بكليات
الموارد البشريه – الجامعه الهاشميه –المملكه االردنيه
التربيه الرياضيه بجمهورية مصر العربيه (مشترك)
الهاشميه"
(المنظمه العربيه للتنميه االداريه_اتحاد الجامعات العربيه –
الجامعه الهاشميه -جامعة القاهره)
 4- The Effect Information on strategicالمؤتمر العلمى الدولى (االبداع الرياضى)لقطاع التربيه
 Decision marketing in the Egyptianالرياضيه بالمجلس االعلى للجامعات المصريه وجائزة
sports federations
الشيخ دمحم بن راشد ال مكتوم-دبى(قيم تقدير جيد جدا)
(فردى)
 5-Evaluation of advertising campaignsالمؤتمر العلمى الدولى علوم الرياضه فى قلب الربيع العربى
 for Egyptian advertising agenciesكلية التربيه الرياضيه جامعة اسيوط
The ASSiut journal of sports science and sponsors of integrated sports
( servicesمشترك)
)arts (AJSSA
 -6نموذج مقترح العادة هندسة العمليات االداريه
كمدخل لتطوير راس المال الفكرى "دراسه تطبيقيه على
وزارة الدوله للرياضه"(مشترك)

المجله العلميه للتربيه البدنيه والرياضه كلية التربيه
الرياضيه للبنين جامعة حلوان

ابريل
0100

نوفمبر
0100

نوفمبر
0100

مارس
0102

بيان االبحاث العلميه الخاصه بالباحثه المتقدمه للترقى لدرجه استاذ االدارة الرياضية
اسم البحث
 -0تصور مقترح الدارة التغيير كمدخل لتطوير المنظومة الرياضية
(دراسة تطبيقية على وزارة الشباب والرياضة) (مشترك)

مكان النشر
المجلة العلمية للتربية البدنية والرياضة كلية
التربية الرياضية للبنين جامعة حلوان

تاريخ النشر
15/2/2015

21

-2النمط القيادى السائد لدى المديرين والموجهين وعالقتة بالرضا
الوظيفى لمعلمى التربية الرياضية بمحافظة القليوبية (زوجى/فردى
تخصص)

المجلة العلمية للتربية البدنية والرياضة كلية
التربية الرياضية للبنين جامعة حلوان

19/7/2015

Media Policies for Egyptian Television According -2
( Sport to The Constitutional Clause Forمشترك)

Journal of Applied Sports
Science
Abu Qir ,Alexandria University

17/9/2015

-4محددات ادارة االزمات وعالقتها باالنماط القيادية المجلة العلمية "تطبيقات علوم الرياضة" كلية
التربية الرياضية للبنين جامعة االسكندرية
االدارية بالمؤسسات الرياضية المصرية(زوجى)

2/10/2016

المجلة العلمية لعلوم وفنون الرياضة -كلية التربية
الرياضية للبنات جامعة حلوان

27/9/2017

 -6االتصاالت التسويقية االلكترونية ودورها فى الترويج للسياحة
الرياضية بجمهورية مصر العربية (فردى)

المجلة العلمية لعلوم وفنون الرياضة -كلية التربية
الرياضية للبنات جامعة حلوان

5152/55/52

 -2واقع ممارسة القيادات للشفافية االدارية بكليات التربية الرياضية
من وجهة نظر اعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم (زوجى)

المجلة العلمية للتربية البدنية والرياضة كلية
التربية الرياضية للبنين جامعة حلوان

10/1/2018

-8دراسة تقويمية الليات تطبيق التنمية البشرية المستدامة
بالمؤسسات الرياضية فى ضوء نظم ومعايير ادارة الجودة الشاملة
(فردى)

المجلة العلمية لعلوم وفنون الرياضة -كلية التربية
الرياضية للبنات جامعة حلوان

18/1/2018

 -5دور االستخبارات التسويقية فى المحافظةعلى صورة العالمة
التجارية خالل االزمات التسويقية من وجهة نظر العاملين ببعض
الشركات الراعية للرياضة المصرية (فردى)

بحوث اخرى

Impact of Athlete rolevmodel on the behavioural of the youth in Egypt ( in journal
issue international journal of customer relation ship marketing and management
(ijcRMM)volume 7 number4 ,2016

ابحاث خاصه منشوره كمشرف
 (-0العوامل المساهمه فى اختيار طالبات كليات التربيه الرياضيه لبرنامج االداره الرياضيه فى ضوء الجوده واالعتماد) بحث
منشور  0102المجله العلميه لعلوم وفنون الرياضه مجله كليه التربيه الرياضيه للبنات بالجزيره جامعه حلوان للمجله
العلميه لعلوم وفنون الرياضه لطبعتها االلكترونية  5151 6/51العدد يونية رقم البحث  511لسنة 5152
 -0بناء استبيان لقياس مهارات اتخاذ القرار من وجهه نظر العاملين بوزاره الشباب والرياضه المجله العلميه لعلوم وفنون
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الرياضه بحث منشور  /9/0مجله كليه التربيه الرياضيه للبنات للمجله العلميه لعلوم وفنون الرياضه لطبعتها االلكترونية
 5151/2/5العدد فبراير رقم البحث  511لسنة 5152
 -3فاعليه التسويق االلكترونى على تحسين جوده الخدمات المقدمه بالمراكز واالنديه الصحيه وحاصل على الترقيم الدولى
للمجله العلميه لعلوم وفنون الرياضه فى طبعتها االلكترونيه بتاريخ  5156/1/52العدد يونية رقم البحث  512لسنة
5155
 -1واقع االلتزام المستمر واالخالقى لدى االخصائيين الرياضيين بادارات رعاية الشباب بجامعة القاهرةبتاريخ
 5152/55/2بالمجلة العلمية لعلوم وفنون الرياضة فى طبعتها االلكترونية رقم البحث ()125لسنة 5152
 -1دراسة تقويمية الستراتيجيات برامج الموارد البشرية بادارة النشاط الرياضى بوزارة التربية بدولة
الكويت بتاريخ  5152/5/52بالمجلة العلمية لعلوم وفنون الرياضة فى طبعتها االلكترونية رقم البحث 616
لسنة 5152
 -6قياس االداء لدى القادة االداريين بادارة النشاط الرياضى بوزارة التربية بدولة الكويت بتاريخ
 5152/5/52بالمجلة العلمية لعلوم وفنون الرياضة فى طبعتها االلكترونية رقم البحث  611لسنة 5152
-2الثقة واالعتمادية فى الخدمات المقدمه بدار المسنين (من وجهة نظر القائمين على الخدمة) قبل للنشر
بتاريخ  5152/1/3بمجلة بحوث التربية البدنية والرياضية كلية التربية الرياضية جامعة بنها
 -2واقع ضمان جودة الخدمات المقدمة بدور المسنين(من وجهة نظر القائمين على الخدمة) قبل للنشر
بتاريخ  5152/1/3بمجلة بحوث التربية البدنية والرياضية كلية التربية الرياضية جامعة بنها
-2اخالقيات العمل لدى القيادات االكادجيمية العليا (عميد -وكالء) بكليتى التربية الرياضية جامعة حلوان فى
ضوء معيار القيادة والحوكمة تاريخ القبول للنشر  5152/1/2المجلة العلمية لعلوم وفنون الرياضة فى
طبعتها االلكترونية رقم البحث  651لسنة 5152
 -51اساليب التمويل والخطط التسويقية لالمكانات والمنشات الرياضية لتحقيق اهداف السياحة الرياضية
بمحافظة البحر االحمر تاريخ القبول للنشر  5152/5/52المجلة العلمية لعلوم وفنون الرياضة فى طبعتها
االلكترونية رقم البحث  1152لسنة 5152
 -55الصعوبات التى تحد من االستثمار فى السياحة الرياضية بمحافظة البحر االحمر يتار يخ القبول للنشر
المجلة العلمية لعلوم وفنون الرياضة فى طبعتها االلكترونية رقم البحث  1151لسنة 5152
 -00واقع الهيكل التنظيمى لعمادة شئون الطالب بالجامعات السودانية فى ضوء معيار الجهاز االدارى يتار يخ
القبول للنشر المجلة العلمية لعلوم وفنون الرياضة فى طبعتها االلكترونية رقم البحث لسنة 5152
 - 02واقع الهيكل التنظيمى لعمادة شئون الطالب بالجامعات السودانية فى ضوء معيار التخطيط االستراتيجى
يتار يخ القبول للنشر المجلة العلمية لعلوم وفنون الرياضة فى طبعتها االلكترونية رقم البحث لسنة 5152

تقييم بحوث فى المجالت العلمية كمحكم
 -0بحث المرونة التنظيمية وعالقتها بالرضا الوظيفى بالجهاز االدارى بكلية التربية الرياضية للبنات جامعة
حلوان للباحثة سارة اسماعيل دمحم مجلة اسيوط لعلوم وفنون التربية الرياضية كلية التربية الرياضية جامعة
اسيوط 0109/8/7
-0

the relation ship between visual management and institutional
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excellence in the ministryof youth and sports
استراتيجيات االدارة المرئية وعالقتها بتحقيق التميز المؤسسى بوزارة الشباب والرياضة للباحثة
للباحثتين ناهد اسماعيل دمحم و سالى سعيد الديب مجلة اسيوط لعلوم وفنون التربية الرياضية كلية
التربية الرياضية جامعة اسيوط 0109/8/00

