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 التخصص العام : تربية بدنية       التخصص الدقيق: صحة وإصابات الرياضيين

 2008 فائز بجائزة االمير فيصل بن فهد الدولية لبحوث تطوير الرياضة العربية في الدورة السادسة •

 بقاً سابالرياض رئيس قسم الصحة وعلوم الحركة بكلية التربية البدنية والرياضة  •

 العربيةالمساعدين بجمهوريه مصر  واألساتذةعضو لجنه المحكمين لترقيات االساتذه  •

 لتطبيق نظام إدارة الجودةعضو مجلس مقومين جامعة الملك سعود  •

 عضو ومقرر مركز بحوث كلية علوم الرياضة والنشاط البدني جامعة الملك سعود •

 اضة والنشاط البدني جامعة الملك سعودعضو وسكرتير تحرير المجلة العلمية كلية علوم الري •

 عضو لجنة االيزو كلية علوم الرياضة والنشاط البدني جامعة الملك سعود •

 كلية علوم الرياضة والنشاط البدني جامعة الملك سعود  لجنة الجودةعضو  •

 اضة والنشاط البدني جامعة الملك سعودكلية علوم الريعضو ومقرر لجنة االبتكار االجتماعي   •

 لمية بقسم الميكانيكا الحيوية والسلوك الحركيعضو اللجنة الع •

 بقسم الميكانيكا الحيوية والسلوك الحركيرئيس لجنة الجودة واالعتماد االكاديمي  •

  www.sma.org.auعضو االتحاد األسترالي للطب الرياضي  •

 www.aahperd.org/aaheعضو الجمعية األمريكية للتربية الصحية  •

 ICHPERSD عضو المجلس الدولي للصحة والتربية البدنية والترويح والرياضة والتعبير الحركي •

 االشراف على العديد من الرسائل العلمية •

 لعلمية االقليمية والدولية في المجال الرياضيبحث منشور بالمجالت ا 60أكثر من  •

 والسعودية.االشراف ومناقشه العديد من رسائل الماجستير والدكتوراه بمصر  •
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 : الـبـيـانـات الـعـلـمـيـة
ً
 ثـانـيـا

تاريخ الحصول  الدرجـة
 عليها

 عنوان الرسالة مصدرها مسمى الدرجة

 مجموعة أبحاث علمية محلية ودولية جامعة الملك سعود أستاذ م2018 أستاذ دكتور

 مجموعة أبحاث علمية محلية ودولية جامعة أسيوط أستاذ م2012 أستاذ دكتور

 مجموعة أبحاث علمية محلية ودولية جامعة الملك سعود أستاذ مشارك 2009 أستاذ مشارك

 وليةمجموعة أبحاث علمية محلية ود جامعة أسيوط أستاذ مساعد 2004 أستاذ مساعد(مشارك)

 الدكتوراه
أثر األحمال البدنية مختلفة الشدة على معدل إفراز هرموني  جامعة أسيوط دكتوراه الفلسفة م  1999

 الثيروتروبين وااللدوستيرون لدي الرياضيين وغير الرياضيين

 الماجستير
ماجستير التربية  م  1995

 الرياضية
لوك الصحي وعالقته باتجاهات تالميذ المرحلة اإلعدادية الس جامعة أسيوط

 نحو ممارسة النشاط الرياضي

 ------------------------ جامعة أسيوط بكالوريوس م  1991 البكالوريوس

 
ً
  : العضويات العلمية واملهنية ثالثا

 مسمى العضوية
نوع 

 العضوية
 الجهة

اليااستر  منتسب االتحاد االسترالي للطب الرياضي  
ةالواليات المتحد منتسب الجمعية االمريكية للتربية الصحية  

االتحاد السعودي للطب الرياضي             السعودية منتسب      

 
ً
  النشر العلمي الدويل:  رابعا

Impact of Acute Eccentric versus Concentric Running on Exercise-Induced Fat Oxidation and 
Postexercise Physical Activity in Untrained Men 
AA Shaea Alkahtani ,1 Osama Aljuhani,2 Nasser Alkhalidi,1 Naif Almasuod,1 ... BioMed Research 
International 2020, 8 

2020 

The Relationship Between Electronic Gaming and Health, Social Relationships, and Physical Activity 
among Males in Saudi Arabia. 
Ahmed Mohamed ASM Abdullah Ghurm Alshehri American Journal of Men's Health 13 (4), 1-6 

2019 

Common Injuries in Middle School Children With Mild Intellectual Disabilities in Saudi Arabia 
AMASM Khalid Saad Aljaloud European journal of sport science technology 8 (1) 2016 

Measuring Body Mass Index and the level of health-related fitness of middle school students with 
intellectual disabilities in Saudi Arabia 
MAMAS Alsalhe T. A. 1 GAZZETTA MEDICA ITALIANA ARCHIVIO PER LE SCIENZE 
MEDICHE 173 (9), 443-446 

2014 

The Relationship between Types of Football Injuries and Players’ Positions in the Saudi Professional 
League 
AS A. M. Gazzetta Medica Italiana Archivio per le Scienze Mediche 172 (11), 853-857 

2013 

The Relationship Between Body Mass Index, Fat Ratio and Injuries in Children Aged 12-15 Years 
AMA Mohammed Middle-East Journal of Scientific Research 7 (5), 678-682 2011 
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