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 : أوال البيانات األساسية
 . االسم : أمين حممد فتوح غنيم 

  : 1982\10\30تاريخ امليالد . 

 . اجلنسية : مصري 

  جبوار حضانة السندباد . –سربباي  –طنطا  –العنوان : حمافظة الغربية 

  : االمييلayman_gonem@yahoo.com  

  0020100032434-   00201224500493: اهلاتف 

  : بقسم التدريب الرياضي بكلية الرتبية     أستاذ مساعدالوظيفة 

 الرياضية جامعة بين سويف                  

 ةرياضيال ةرتبيدكتوراة الفلسفة يف ال : املؤهل. 

 التدرج العلمي : ثانياً 
  (.2003جامعة طنطا ) –بكالوريوس تربية رياضية 

 (.2007جامعة طنطا ) –ري تربية رياضية ماجست 

  ( .2013جامعة طنطا) –دكتوراة الفلسفة يف الرتبية الرياضة 

  دكتوراة . رسائل رسائل ماجستري وثالثة  تسعهأشرف على 

  أحباث علمية مبؤمترات حملية ودولية  7نشر. 

  م 2018اليييا امل امعة مالياوأفضل حبث باحملفل العلمي الدولي جبمبادر باحث وسام حاصل على 

 .عامليا 114واملصنفة 

 :    خبرات وظيفية ثالثاً 
 ( 2007معيد بقسم التدريب الرياضي كلية الرتبية الرياضية  جامعة بين سويف.) 

 (2008مدرس مساعد بقسم التدريب الرياضي كلية الرتبية الرياضية  جامعة بين سويف. ) 

 ( .2013رياضية جامعة بين سويف)مدرس بقسم التدريب الرياضي كلية الرتبية ال 

  كلية الرتبية الرياضية جامعة بين سويف  املنازالت والرياضات الفردية أستاذ مساعد بقسم

(2018.) 

 (2013مدير وحدة ضمان اجلودة واالعتماد بكلية الرتبية الرياضية جامعة بين سويف. ) 

 ( .2015ة بين سويف)مدير وحدة تكنولوجيا املعلومات بكلية الرتبية الرياضية جامع 

mailto:ayman_gonem@yahoo.com
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  مدربTOT  (2013مبركي تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس جبامعة بين سويف. ) 

 (2014خبري اسرتاتيجي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي جلمهورية مصر العربية.) 

 ( 2019املدير اإلداري للمنتخبات القومية للسالح .)م 

 اضي كلية الرتبية الرياضية جامعة بين سويف مقررالسيمنار العلمي بقسم التدريب الري

(2017.) 

 (2017) الرياضي  حماضر باالكادميية السويدية للتدريب . 

  (2017) حماضر باجمللس العاملي لعلوم الرياضة بالسويد. 

 (2014حماضر مبعهد التثقيف الرياضي التابع لنقابة املهن العامة. ) 

 (.2017حتاد املصري للسالح )سكرتري عام اللجنة العليا للمدربني باال 

  . قىعضو نقابة املهن الرياضية 

 :ة(المبارز)في مجال التخصص رابعا ً
  ول علي األ ةالشرف وترتيبة بتقدير عام جيد جدا مع مرتب 5688.5حاصل علي جمموع

 ة )بكالوريوس( .التخصص والثاني علي الدفع

  2001-2000-1999ةالرياضي حتاد املصري للسالح للمواسممقيد باإل وىلأ ةالعب درج-

2002-2003 . 

 عباس الرملي (بطولة ) ةسيف مبارز 2003 ةاجلمهوري ةبطول ةالذهبية حاصل علي امليدالي 

 بطولة اجلامعة 2003،  2001،  2000 ةالذهبي ةحاصل علي امليدالي. 

 ةحتاد اجلامعات املصريإلل 30-29- 28 ةمت اختياره لتمثيل جامعه طنطا يف كل من الدور . 

 وملبياد املصري يف األ ة كمدرب الغربي ةللسالح لتمثيل حمافظ ةالغربي ةمت اختياره من قبل منطق

 .م  1952يوليو  ةحتفال باليوبيل الذهيب لثورول لإلاأل

  م2017، 2003\3\22املصري للسالح بتاريخ حتاد حاصل علي دوره حتكيم باإل 

 ةاملهن الرياضي ةاملصري للسالح بالتعاون مع نقابللمدربني من االحتاد  ةالرمسية حاصل علي الدور 

 . 2004\12\18بتاريخ 

  م.2007-2006م وحيت  2001-2000مدرب بنادي الشبان املسلمني من املوسم الرياضي 

 م .  2002حيت 2000منذ عام  ةاملوهوبني بالغربي ةمدرب مبدرس 

 2006وحيت 2004نذ م يةالرياض ةالرتبي ةبكلي ةالعام ةمبركي اخلدم ةمدرب املبارز . 
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  نادي الشبان املسلمني  –املدرب العام ألكادميية املبارزة )نادي السالح املصري القاهرة

 م 2008طنطا(

  حاصل على شهادة شكر وتقدير من منطقة الغربية للسالح لدورة كمدرب يف صقل وإنتقاء الناشني

 لسيف املبارزة . 

 رزة بكلية الرتبية الرياضية بالتعاون مع اإلحتاد املصري حاضر يف الدور التأهيلية ملدربي سيف املبا

 للسالح . 

 ( م 2019-2007املدير الفين ملنتخب جامعة بين سويف االسلحة الثالثة). 

 (.م 2014 -2010)سيف مبارزة  مدرب نادي املعادي الرياضي واليخت 

 م(2010)بين سويف املدير الفين ملشروع القومي ألجيال املبارزة باالحتاد املصري للسالح. 

 م( 2015)مدير البطولة العربية للمبارزين اجلامعيني. 

  م(2016)مدير البطولة العربية للمبارزين اجلامعيني. 

  م(2019)مدير البطولة العربية للمبارزين اجلامعيني. 

 م ( 2016) عضواللجنة املنظمة لبطولة كأس العامل للكبار  . 

 م( 2016 )ية لالسلحة الثالثةعضو اللجنة املنظة للبطولة االفريق . 

 سالح شيش .  م(2017 )رئيس جلنة بتنظيم كاس العامل للكبار 

  م(2018)رئيس جلنة بتنظيم البطولة العربية للناشني يف االسلحة الثالثة . 

  م(2018)بطولة البحر املتوسط لالسلحة الثالثة بتنظيم رئيس جلنة . 

 م(2019شيش للكبار ) رئيس جلنة بتنظيم بطولة كأس العامل سالح 

 (  2019رئيس جلنة بتنظيم بطولة اجلائية الكربى لسالح السيف)م 

 ( 2019رئيس جلنة املراسم والربتوكول ببطولة العامل للرواد مبارزة )م 

 م(2018-2017 )سكرتري اللجنة العليا للمدربني باالحتاد املصري للسالح. 

  م( 2010للمبارزة )مدير البطولة التخصصية. 

  . عضو جلنة املدربني العرب باالحتاد العربي للمبارزة 

  بالقاهرة . 2018منسق عام دورة املدربني العرب ديسمربة 

 . حماضر باالحتاد العربي للمبارزة 

  م (  2020 -2019ي للمنتخبات القومية للسالح )االداراملدير 
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  : في المجال الكشفي خامسا ً
 (م1992 )مشارك كشبل مبهرجان السالم الثاني لالشبال نوفمرب. 

 م(1993)بال وزهرات نوفمربمشارك كشبل باملعسكر القومي لالش. 

 م(2000) ةالوحدات الكشفي ةهيل قادألت ةولياأل ةحاصل علي الدور. 

 م(2001 )ةالوحدات الكشفي ةهيل قادألت ةساسياأل ةحاصل علي الدور . 

 م(2003 )يف الوطن العربي  ةعلي الدراسات الكشفيأوهي  ةاخلشبي ةحاصل علي الشار . 

 م(2002)  ةوالبحري ةواجلوي ةالربي ةللمالح ةاملتخصص ةهي الدراسأن 

 م(2002 )اجملتمع  ةلتنمي ةالتخصصي ةحاصل علي الدراس . 

 2000\7\1يف الفرته من  ةللفتيان الكشافه بالغربي ةاالقليمي ةعضو مكتب التدريب باجلمعي 

 . ةوحيت تارخي

 ةاعليات الندويف ف ةمصر العربي ةلتمثيل مجهوري ةالكشفي ةالعربي ةمت اختياره من قبل املنظم 

م باألمانة العربية التابعة  2004يونيو  7-1هيئات التدريب يف الفرته من  ةلتنمي ةالعربي

 .جلامعة الدول العربية 

 باملعسكر  ةمصر العربي ةواملرشدات لتمثيل مجهوري ةحتاد العام للكشافمن قبل اإل ةمت اختيار

 م .2000اغسطس  23الي  15اجليائر يف الفرته من  ةبدول ةالدولي للصداق

  (. م2006)لالنرتنت والالسلكي على اهلواء بسلطنة عمان  49شارك يف املخيم الكشفي  الدوىل الـ 

 

 :في مجال التنظيم واإلدارة  سادساً 
 ةجبامع ةالرياضي ةالرتبي ةبكلي ةوالرابع ةالثالث ةللمبارز ةالتخصصي ةشارك يف تنظيم البطول 

 طنطا .

 طنطا فرع كفر  ةالرياضيه جبامع ةالرتبي ةبكلي ةاالولي للمبارزة لتخصصيا ةطولالبب ةرئيس جلن

 . 2005الشيخ 

 م(2003)للجمباز  ةالدقهلي ةمنطق ةلبطولة املنظم ةرئيس اللجن. 

 ةالرياضي ةالرتبي ةبكليم   2003-2002-2001عام  ةالسل ةشارك يف تنظيم مهرجان كر . 

 وتنظيم البطوالت  ةضياالري ةدارنوان اإلعحتت  ةقامامل ةالطالبي ةللندو ةاملنظم ةرئيس اللجن

 .م 2000\8\11
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 جامعه  ةالرياضي ةالرتبي يةالتدريب بكل ةملهرجان االحتاد الرياضي لشعب ةاملنظم ةرئيس اللجن

 م(.2002)طنطا 

   م جبامعة عني مشس .  2010شارك يف تنظيم البطولة العربية واملؤمتر العربي 

  م.2019الدولي الرابع الرياضة ثقافة وطن شارك يف تنظيم املؤمتر 

 النشر العلمي : سابعاً 
  . تأثري جهاز تدرييب لرد الفعل الثاني  وعالقته بفاعلية األداء اهلجومي لدى ناشئ سيف املبارزة

 م( .2013)جملة سيناء لعلوم الرياضة 

 املبارزة جبهاز الرياضة  تأثري تدريبات الرؤية البصرية على رد الفعل املشرتك اهلجومي لالعيب سيف

 م(.2015)العسكرية . اجمللة العلمية جلامعة املنيا 

   جملة  املبارزة سيف لدى العبىوأثرها على فاعلية اللمس  التوافق العضلى العصبى  تدريبات "

 م(.2016)باهلرم لعلوم الرياضة كلية الرتبية الرياضية 

  مهارات سيف  املبارزة والتحصيل املعريف أثر إستخدام اهليربميديا علي مستوي  أداء بعض 

 م(.2016)اليقازيقرياضية  ، جملة علوم الرياضة تربيةلدى طالب كلية الرتبية الرياضية 

 سيف العبى  لدىجهاز تدريبى مبتكرر لتأخري اللمس على سرعة  االستجابة احلركية  أثري ت

 م(.2017)احملفل العلمي الدولي ماليييا  ،املبارزة

 على اللياقة القلبية التنفسية لدى العيب  دريبات اهليبوكسيك باستخدام قناع التدريبتأثري ت

 م(.2018)باهلرم لعلوم الرياضة جملة كلية الرتبية الرياضية  سيف املبارزة

 

 : مجاالت اخريثامناً  
 م(2003)عام  ةحاصل علي لقب الطالب املثالي علي مستوي الكلي  . 

 ةالرتبي ةوده املشرف خالل دورهجمل قياده الدفاع العسكري تقديرًاتقدير من  ةحاصل علي شهاد 

 ة .العسكري

 ةمبنطق ةواملقام 2000\3\11لي إ 3\4هيل الرياضي من أصابات املالعب والتإ ةحاصل علي دور 

 القدم . ةلكر ةالغربي

 االنرتنت من مركي اخلدمات العامه للحاسبات والتكنولوجيا جبامعه طنطا ةحاصل علي دور 

 .م 2004\1\13
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 مبركي اخلدمات العامه للحاسبات والتكنولوجيا  الورد واالكسل والبوربوينت  ةحاصل علي دور

 جبامعه طنطا .

  م 2005حاصل على دورة اللغة اإلجنلييية كلية الرتبية جامعة طنطا. 

 : المؤلفات العلمية  تاسعاً 
  تعليم  -تدريب –املبارزة حتكيم . 

 د البدني .مبادئ واساسيات اإلعدا 

 ختطيط السرتاتيجيات اللعب يف رياضة املبارزة  . 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 : الحاسب األلى  عاشرا ً
 .جادة استخدام احلاسب االلي .... ممتاز إ

 .اكسل ( ممتاز  –بوربوينت  –جمموعة االوفيس ) وورد 

 .الفوتو شوب .... ممتاز 

 .مونتاج امليديا ..... ممتاز 


