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 السؤهالت األكاديسية :-ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  –م جامعة طنطا 5002, تدرٌب رٌاضً .  تربٌة رٌاضٌة بكالريؾس

 وترتٌبه من األوائل الثانً على الدفعة . –مرتبة الشرف بتمدٌر جٌد جداً 

 بعنوان"  -م جامعة طنطا5002 تدرٌب رٌاضً فى التربٌة الرٌاضٌة ماجدتير

 ) تأثٌر إستخدام التدرٌب البلٌومترك للذراعٌن وتأثٌره على السرعة الحركٌة لدى المالكمٌن (

 بعنوان"   -م .جامعة طنطا 5002 تدرٌب رٌاضً  الفلسفة فً التربٌة الرٌاضٌة دكتــــــــؾراة

) برنامج تدرٌبً للقوة لتحقٌق التوازن العضلً للجذع والذراعٌن وتأثٌره على مستوى 

 أداء اللكمات المستقٌمة للمالكمٌن(

 م  .2019أبحاث محلى ودولً فً مارس  8لعدد إنتاج عمسي أستاذ مداعد 
 

 التدرج الؾعيفي :-ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  جامعة بنً سوٌف إعتباراً  -بقسم التدرٌب الرٌاضً بكلٌة التربٌة الرٌاضٌة معيد

 م .2008/  9/  15من 

  جامعة بنً سوٌف  -بقسم التدرٌب الرٌاضً بكلٌة التربٌة الرٌاضٌة مدرس مداعد

 م .2009/  6/  21إعتباراً من 

  جامعة بنً سوٌف  -بقسم التدرٌب الرٌاضً بكلٌة التربٌة الرٌاضٌة مدرس دكتؾر

 م .2014/  5/  17إعتباراً من 

 بكلٌة التربٌة الرٌاضٌة  أستاذ مداعد بقدؼ السشازالت والرياضات الفردية- 

 . م2019/  5/  25جامعة بنً سوٌف إعتباراً من 

 الخبرات اإلدارية واالنتدابات :-ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  5002الى  5000نائب مدٌر وحدة الجودة بالكلٌة من . 

 . نائب رئٌس مركز المٌاس والتموٌم بكلٌة التربٌة الرٌاضٌة جامعة بنً سوٌف 

 . منسك األنشطة الطالبٌة بكلٌة التربٌة الرٌاضٌة جامعة بنً سوٌف 



 . مستشار اللجنة الفنٌة بكلٌة التربٌة الرٌاضٌة جامعة بنً سوٌف 

 . ًتدرٌس مادة التشٌرح للفرلة األول 

  ( بكلٌة التربٌة الرٌاضٌة جامعة بنً سوٌف .مدرس مادة المنازالت ) مالكمة 

  منتدب بكلٌة علوم المسنٌن لتدرٌس مادة اللٌالة البدنٌة للمسنٌن بجامعة بنً سوٌف. 

 سابما ضٌة جامعة المنصورة  منتدب بكلٌة التربٌة الرٌا. 

 . منتدب بكلٌةالتربٌة الرٌاضٌة جامعة المنٌا سابما 

 التربٌة الرٌاضٌة وحاصل على المركز االول على  مصمم العروض الرٌاضٌة بكلٌة

 . 5005الجامعات المصرٌة فً العروض الرٌاضٌة للجامعات المتخصصة لعام 

  5002رئٌس كنترول الدراسات بكلٌة التربٌة الرٌاضٌة جامعة بنً سوٌف لعام . 

 الخبرات التدريدية لسرحمة البكالؾريؾس :-ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  م .5002تدرٌس ممرر التشرٌح الوصفً للفرلة األولى 

 م.5000 تدرٌس ممرر التدلٌن للفرلة الثانٌة 

  ًم5000تدرٌس ممرر الفسٌولوج 

 تدرٌب الناشئٌن للفرلة الرابعة . مدرس مادة  مبادئ 

 . ًتدرٌس مادة التشٌرح للفرلة األول 

 . مدرس مادة المنازالت ) مالكمة ( بكلٌة التربٌة الرٌاضٌة جامعة بنً سوٌف 

  ) بكلٌة التربٌة الرٌاضٌة جامعة بنً سوٌف .مدرس مادة المنازالت ) تاٌكوندو 

 . تدرٌس مادة طرق تدرٌس المنازالت بكلٌة التربٌة الرٌاضٌة جامعة بنً سوٌف 

 ًبكلٌة التربٌة الرٌاضٌة جامعة بنً سوٌف تدرٌس مادة االعداد البدن . 

 بكلٌة التربٌة الرٌاضٌة جامعة بنً سوٌف . االلعاب الصغٌرة تدرٌس مادة 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ-ريدية لسرحمة الدراسات العميا :الخبرات التد

 ًجان التأهٌلً لمرحلو الدكتوراة.ل عضو ف 

 . اإلحصاء للفرقة األولى ماجستٌر 

 . أسس تدرٌب الناشئٌن للفرقة الثانٌة دكتوراة 

 . تطبٌقات فً التدرٌب الرٌاضً الفرقة الثانٌة دكتوراة 

 . حلقات بحث للفرقة الثانٌة ماجستٌر 

 لمالكمة لمرحلة الماجستٌر بكلٌة التربٌة الرٌاضٌة جامعة بنً سوٌف .تدرٌس مادة ا 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ-الخبرات واالنذظة:

 . اخصائً اصبات وتأهٌل لفرٌق الناشئٌن بنادي بلدٌة المحلة 

  ًالتخصصٌة للعالج الطبٌعً .أهٌل حركً فى العدٌد من المراكز تاخصائ 



 جهاز الكترونً مبتكر لقٌاس من أكادٌمٌة البحث العلمً فً  براءة إختراع "

 م .2016بعض المتغٌرات البدنٌة للمالكمٌن 

 د المصري للمالكمة .حكم مالكمة معتمد من االتحا 

  كحضور إجتماع المنطمة األولى  األتحاد األفرٌقً للمالكمةمشارن بأنشطة

 م. 5002األفرٌمٌة للمالكمة فً دٌسمبر 

  " مٌكانٌكة اصابة العمود محاضر ضمن انشطة خدمة البٌئة محاضر بعنوان

 الفقري والتخلص من بروز البطن " .

 فى مؤتمر كلٌة االداب فً دور الشباب فً   شكر وتمدٌر للمشاركة الفعالة

 مناهضة العنف الفكري  .

  م .5002عضو لجنة تنظٌم البطولة العربٌة األولى للمبارزٌن الجامعٌٌن 

  م . 5002عضو لجنة تنظٌم البطولة العربٌة الثانٌة للمبارزٌن الجامعٌٌن 

 . مستشار اللجنة الفنٌة بكلٌة التربٌة الرٌاضٌة جامعة بنً سوٌف 

 . مستشار لجنة الجوالة بكلٌة التربٌة الرٌاضٌة جامعة بنً سوٌف 

 . عضو لجنة خدمة المجتمع وتنمٌة البٌئة بكلٌة التربٌة الرٌاضٌة ببنً سوٌف 

 . عضولجنة شئون التعلٌم والطالب بكلٌة التربٌة الرٌاضٌة ببنً سوٌف 

  ٌاضٌة جامعة بنات ( بكلٌة التربٌة الر –تدرٌب فرٌك العروض الرٌاضٌة ) بنٌن

 م .5005بنً سوٌف والحاصل على المركز األول على مستوى الجامعات 

  ٌولو الرٌاضً بالمحلة الكبرى . 52تدرٌب فرٌك المالكمة بنادي 

 . ًتدرٌب فرٌك  المالكمة بنادي بنً سوٌف الرٌاض 

 . تدرٌب فرٌك المالكمة بنادي طالئع الجٌش ببنً سوٌف 

 وٌف والحصول على المركز الثانً على تدرٌب فرٌك منتخب جامعة بنً س

 مستوى الجامعات المصرٌة فً المالكمة .

  م.5002تدرٌب فرٌك الجمباز بنادى طنطا الرٌاضى 

 . اخصائً تأهٌل رٌاضً  ومعد ومؤهل إصابات رٌاضٌة بمراكز طبٌة متعددة 



  وعالج وولاٌة األصابات  –بروز البطن  –محاضر فى كٌفٌة التخلص من السمنة

ة الشائعة  بجامعة بنً سوٌف ضمن انشطة لجنة شؤن المجتمع وخدمة البٌئة  العام

 بالجامعة .

  م بعنوان "  التدرٌب 5002محاضر بنمابة المهن الرٌاضٌة ببنً سوٌف عام

 باألثمال . 

  م تدرٌب مالكمة .5002محاضر بنمابة المهن الرٌاضٌة ببنً سوٌف عام 

  م تدرٌب مالكمة .5002الشٌخ عام محاضر بنمابة المهن الرٌاضٌة بكفر 

  م تخطٌط التدرٌب الرٌاض5002ًمحاضر بنمابة المهن الرٌاضٌة بورسعٌد عام 

 ) مالكمة ( . 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالدورات العمسية والعسمية :ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  التدلٌن ) من االكادٌمٌة العربٌة األفرٌمٌة  –إصابات المالعب  –المٌاسات الفسٌولوجٌة

   للرٌاضة (. 

 TOFEL FROM “THE AMERICAN UNIVERSITY IN CAIRO “    

   SCORE 502. 

 . 205االمرٌكٌة بالماهرة بدرجة اجتٌاز اختبار اللغة االنجلٌزٌة ) توٌفٌل ( بالجامعة  -

 إجتٌاز إختبارات الحاسب األلً الدولٌة المعتمدة من منظمة الٌونٌسكو . -

إجتٌاز دورة الحاسب األلى المستوى األول بجامعة طنطا بمرحلة الماجستٌر , مارس   -

 م . 5002

ة , مارس  إجتٌاز دورة الحاسب األلى المستوى الثانً بجامعة طنطا بمرحلة الدكتورا -

 م . 5002

 شهادة مركز الخدمات العامة للحاسبات والتكنولوجٌا بجامعة طنطا إلجتٌازدورة االنترنت. -

 م 5002فً اللغة االنجلٌزٌة بجامعة طنطا   ELTSاجتٌاز اختبار  -

بجامعة طنطا  Tofelاجتٌازالدورات الخاصة بمرحلة الدكتوراة فً اللغلة االنجلٌزٌة   -

 م .5005

 مؤتسرات ودورات عمسية وعسمية وادارية مختمفة :ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  2013/2014سؤتسر كمية التربية الرياضة جامعة بشي سؾيف األول بالتكريؼ عمى 



 م .2015رس السذاركة في السؤتسر الدولى لعمؾم الرياضة والرحة في ما 

  م .2014السذاركة الفعالة في االولسبياد الخاص الدولي لمذرق االوسظؾشسال أفريقيا 

 . شهادة اجتياز دورة الجؾانب السالية واالدارية فى االعسال الجامعية 

  الشذر الدولى لمبحؾث العمسيةشهادة اجتياز دورة 

 شهادة اجتياز دورة نغؼ الداعات السعتسدة 

 والذفافية ومكافحة الفداد . شهادة في الشزاهة 

 التخظيط اإلستراتيجي . شهادة اجتياز دورة 

 . شهادة اجتياز دورة تشغيؼ السؤتسرات العمسية 

 . شهادة اجتياز دورة إستخدام التكشؾلؾجيا في العسمية التعميسية 

 . شهادة اجتياز دورة الجؾدة في العسمية التعميسية 

 . شهادة اجتياز دورة سمؾكيات السهشة 

 . شهادة اجتياز دورة العرض الفعال 

 . شهادة اجتياز دورة نغؼ األمتحانات وتقؾيؼ الظالب 

 شهادة اجتياز دورة إدارة الؾقت واألجتساعات 

 إنترارات ومذاركات في أنذظة مختمفة:- ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  شهادة تقديرلممذاركة الفعالة بهحدة ضمان الجهدة واالعتماد بكمية التربية الرياضية بجامعة
 بني سهيف عن تهصيف المقررات والبرامج الدراسية .

  م 2005تنظيم وإدارة المنافدات الرياضية بكمية التربية الرياضية , جامعة طنطا– 
 م( 2006

  م 2003 –م 2002تنظيم وإدارة المنافدات الرياضية بكمية التربية الرياضية, جامعة طنطا 
  المركز الثاني والثالث عمى جميع الجامعات المررية كطالب مذاك فى فريق الفنهن

 م2005م / 2004الذعبية 



  المركز األول عمى جامعة طنطا فى رياضة الجمباز لمدة أربع سنهات عمى التهالي من
 م .2005م 3 2001

  تمثيل منتخب جامعة طنطا في عدة رياضات 

  –ألعاب قهى  –فنهن شعبية وعروض رياضية  –جمباز  –) مالكمة 

عدو " ( –درجات  –ثالثي حديث  " سباحة   

  التميز في النذاط التثقيفي بمعهد إعداد القادة بحمهان وذلك في الدورة المنعقدة من
 م .13311/11/202

 جامعة المنرهرة نظير التميزوالمذاركة الفعالة في اسبهع شباب الجامعات  شكر وتقدير من
 م .2005الدابع فبراير 

  شكر وتقدير من النقابة العامة لممهن الرياضية ببهرسعيد كمحاضر بدورات اعداد المدرب 
 . شهادة تقديرمن كمية التربية الرياضية جامعة بني سهيف 
 بعة لقدم المناهج وطرق التدريس بكمية التربية الرياضية االشراف عمى التربية العممية التا

 جامعة بني سهيف
 األوشطخ التدرٌطٍخ

 -التدرٌص ووضع االمتحبوبد والتصحٍح للمقرراد التبلٍخ داخل الكلٍخ :

 م .2012 -م 2002  الونبزالد ) هالكوخ ( لطالة الفرقخ الثبنٍخ فً الفترح هن   -1

 م.2012-م2000هن فى الفترح تذرٌتشعجخ  الثبلثخللفرقخ  تخصص ) الوالكوخ ( -2

 م .2012-م2010فى الفترح   تذرٌتللفرقخ الراثعخ شعجخ  تخصص ) الوالكوخ (  -3

 م .2012م الً 2000لطالة الفرقخ األولى فً الفترح هنالونبزالد ) تبٌكونذو (   -4

 فً قسن التذرٌت الرٌبضً االسس العلوٍخ لتذرٌت النبشئٍن لطالة الفرقخ الراثعخ -5

 م .2015 –م 2014العبم الذراسً 

 م .2013-م2012االعذاد الجذنً للفرقخ الثبلثخ قسن التذرٌت الرٌبضً فً العبم الذراسً  -6
 

 األوشطخ الجحثٍخ :

 : خ*المؤلفبد العلمٍ

 دكتىارح . 2األضص العلمٍخ لتدرٌت الىبشئٍه  -3.   التاٌكوندوكتبة . 2.        المالكمة كتبة .  1

*ثراءح اختراع مه اكبدٌمٍخ الجحج العلمً فً جهبز الكترووً مجتكر لقٍبش ثعض المتغٍراد الجدوٍخ 

 للمالكمٍه .

 : خ*االثحبث العلمٍ

 تدريبات القؾة الؾعيفية  لتشسية القدرة العزمية لمجذع عمى الهجؾم السزاد لمسالكسيؽ تأثير



Assiut Journal of Sport Science and Arts(AJSSA) 

 2015  فرديثحث   المؤتمر الدولى لعلىم الرٌبضخ والصحخ ثبإلضكىدرٌخ

 جهاز الكتروني مبتكر لقياس بعض الستغيرات البدنية لمكسات السدتقيسة

 المجلخ العلمٍخ للترثٍخ الجدوٍخ وعلىم الرٌبضخ 

 2102جبمعخ حلىان  ثحج فردي  –كلٍخ الترثٍخ الجدوٍخ للجىٍه 

تأثير التدريبات الالهؾائية بإستخدام قسيص أساتػ المكؼ السبتكر عمى القدرة العزمية ومشع 
 سقؾط الذراعيؽ لدى السالكسيؽ

 المجلخ العلمٍخ للترثٍخ الجدوٍخ وعلىم الرٌبضخ 

 2102جبمعخ حلىان  ثحج فردي  –كلٍخ الترثٍخ الجدوٍخ للجىٍه 

برنامج تدريبي لتحديؽ الكفاءة الفديؾلؾجية لمجهاز الدهميزي عمى التؾازن وفاعمية تأثير 
 األداء السهاري لمسالكسيؽ

 2102جبمعخ ثىهب ثحج فردي  –المجلخ العلمٍخ ثكلٍخ الترثٍخ الرٌبضٍخ لجىٍه 

 

بعض الستغيرات  تأثير برنامج تدريبي بإستخدام قفازات مقاومة الساء السبتكرة عمى
 الفديؾلؾجية وتحسل األداء لمسالكسيؽ

 المجلخ العلمٍخ للترثٍخ الجدوٍخ وعلىم الرٌبضخ 

 2102جبمعخ حلىان  ثحج فردي  –كلٍخ الترثٍخ الجدوٍخ للجىٍه 

 لمسالكسيؽوالتحسل العزمي تاثير اسمؾبيؽ لمتدريب الستزامؽ عمي معدالت التحدؽ في القؾة 

 المجلخ العلمٍخ لعلىم وفىىن الرٌبضخ

 2102جبمعخ حلىان ثحج فردي   -كلٍخ الترثٍخ الرٌبضٍخ للجىبد 

الستغيرات البدنية والؾعيفية  تدريبات تحركات القدميؽ بشغام تحسل الالكتيػ عمى بعض تأثير
 لمسالكسيؽ

جبمعخ السقبزٌق ثحج فردي  –مجلخ ثحىث الترثٍخ الشبملخ ثكلٍخ الترثٍخ الرٌبضٍخ للجىبد 
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 -الجامعية :األنذظة 

  م .2013م الى 2009مدتذار الجؾالة  في الفترة مؽ 

    2013/2014عزؾ لجشة شئؾن خدمة السجتسع وتشسية البيئة  . 

  م .2016م / 2015عزؾ لجشة شئؾن التعميؼ والظالب لمعام الدراسي 

  م .2015/2016عزؾ ومشدق قدؼ التدريب الرياضي 

  العسؾد الفري والتخمص مؽ بروز البظؽ  اصابةتشغيؼ ومحاضرة ندوة بعشؾان ميكانيكية 

   دكتؾراة (  –ماجدتير  –مرحمة الدراسات العميا ) دبمؾم السذاركة فى أعسال كشترول

 . 2015/2016,  2014/2015لمعام األكاديسى  

 م 2008/2009الفرقة الثانية لمعام األكاديسى   –أعسال كشترول  السذاركة فى

 م.2016/2017م, 2012/2013م ,  2011/2012م ,  2009/2010,

  2009السذاركة في اختبارات القدرات لمستقدميؽ لاللتحاق بالكمية في الفترة مؽ  :

2018  

 م . 2010/2011الفرقة األولى لمعام األكاديسى   –أعسال كشترول  السذاركة فى

 م.2013/2014,  2009/2010,

 م.  2017/2018ألكاديسى  الفرقة الثالثة  لمعام ا –أعسال كشترول  السذاركة فى 

 أعسال السالحغة , وكرئيس لمجان االمتحانات في الفترة مؽ  السذاركة فى

 م2008/2019

  السذاركة فى أعسال السالحغة , وكرئيس لمجان االمتحانات الدراسات العميا  في الفترة

 م .2018م الى 2014مؽ 



  لمفرقة الثالثة والرابعة  في الفترة باالشراف عمى طالب التدريب السيداني والتربية العسمية

 م . 2008/2018مؽ العام الدراسي 

  2009السذاركة في لجان اختبارات القدرات لمستقدميؽ لاللتحاق بالكمية فى الفترة مؽ 

  م . 2018 –

 بكمية التربية الرياضية  والدكتؾراة الساجدتير الرسائل العمسية العدديد مؽ االشراف عمى
 جامعة بشى سؾيف . –

 . مشاقذة العديد مؽ الرسائل العمسية بقدؼ السشازالت وعمؼ الشفس 
 ربية لمسبازيؽ الجامعييؽ .السذاركة في تشغيؼ البظؾلة الع 
  م 2015م , 2013م,2011تشغيؼ وتحكيؼ بظؾلة السالكسة لمكمية لمعام الدراسي

 م .2017,
 . تدريب فريق السالكسة بالكمية والحرؾل عمى السركز األول عمى كميات الجامعة 

ترسيؼ وتدريب لمعروض الرياضية والفؾز بالسركز االول عمى مدتؾى الجامعات ضسؽ 
 . م2012مدابقات الكميات الستخررة عام 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 Egypt  0402360834/  ت منزل :  01225035832ت : 
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