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 معاِف نيائي  الموقف من التجنيد:
  المؤهالت العلمٌة

 

 انعنىاٌ انجبيعت انسنت انذرجت

 الضغوط النفسية وعالقتيا بدافعية اإلنجاز لدى سباحي المسافات القصيرة طنطا 6666 عمم النفس الرياضي دكتوراه
 توجيات دافعية اإلنجاز لدى الناشئين في بعض األنشطة الرياضية   حموان 6666 عمم النفس الرياضي ماجستير

 حموان 6996 التربية الرياضية بكالوريوس
 تقدير الفرقة الرابعة ممتاز 

 التراكمى جيد جدا  و ممتاز واألول عمى تخصص سباحة بتقدير 

 ميارات تدريسية:
 انًىاد انفتزة انقزار انىظيفت انجبيعت انكهيت و

 مدرس  بنى سويف التربية الرياضية  1
تاريخ التعيين 

 م65/66/6666
 التعيينمن تاريخ 

 حتي اآلن 
 النفس الرياضىقسم عمم جميع مواد 

 والسباحة وألعاب القوى 

 حموان التربية الرياضية 2
باحث 
 عممي

 قرار أ.د/رئيس الجامعة
 (26رقم )

 6/6/6999بتاريخ

6/6/6999 
 حتـــى

66/1/6666 
 جميع مواد قسم عمم النفس الرياضى

 حموان الصيدلة 3
مدرس 
 منتدب

 (666مجمس كمية رقم )
  86/66/6661بتاريخ

حتى  6661
6666 

 دراسات نفسية لمفرقة الثالثة 
 عمم نفس أولى قديم

 حموان التمريض 4
مدرس 
 منتدب

موافقة العميد بتاريخ 
 م69/5/6669

حتى6669
6666 

 عمم نفس نمو لمفرقة الثالثة
 عمم نفس لمفرقة الثانية

موافقة العميد ووكيل الكمية  مدرب حموان الصيدلة والتمريض 5
 لشئون التعميم والطالب

6665 
 6666حتى

 كمبيوتر 
     ICDL ميارات

 
 

 كتب قمت بإعدادها:

 انًطبعت انتزقيى انذوني رقى اإليذاع انسنت اسى انكتبة و

 انًحزوستيطبعت   95095596616062   6666/ 0608  6666 الرياضية والجماعات سيكولوجية القيادة 1

 مطبعة دار الكتب  9509559661650  9615/6666 6666 سيكولوجية المنافسات الرياضية 2

  مطبعة كالسيك --- --- 2114 سيكولوجية التدريب الرياضى 3

 مطبعة دار الكتب  8696/6666 6666 سيكولوجية المرأة 4
 المحروسةمطبعة    95095596616966  6666/ 9610  6666 عمم النفس التربوى الرياضى 5

 دار المعرفة 955-65-5906-0 66568/6669 6669 توجيات تطبيقية فى عمم نفس النمو 6

 دار المعرفة  955-65-1551-8 6868/6669 6669 عمم النفس العالجي 7

 دارالفكرالعربي 955-6616-96-2 8918/6665 6665 عمم النفس الفارماكولوجي 8

 مطبعة جامعة بنى سويف --- 6861/6665 6665 دليل مريض السكر 9
 مطبعة جامعة بنى سويف --- 2609/6661 6661 تعرفينو عن سرطان الثدىكل ما يجب أن  11
 دارالفكر العربي تحت اإلعداد   6669  المراسم والبروتوكول فى المحافل الرياضية 11



     

 

 
 األوسمه والجوائز  

 و االسى انجهت انًبنحت انتبريخ

 وسام الغاب اإلتحاد العام لمكشافة والمرشدات 14/12/2112
 1 )الشارة الخشبية( 

مشروع تنافسى كبير 
 2113/2114لعام 

 وحدة دعم وتمويل المشروعات 
 جامعة بنى سويف

التكريم فى عيد العمم لمفوز بالمركز األول فى المشروعات 
 التنافسية ببحث عن سرطان الثدى

 وتم اإلختيار ضمن فريق التميز العممى بالجامعة
2 

مشروع تنافسى كبير 
 2114/2115لعام 

 وحدة دعم وتمويل المشروعات 
 جامعة بنى سويف

التكريم فى عيد العمم لمفوز بالمركز األول فى المشروعات 
 3 التنافسية ببحث عن مرض السكر

31/4/2115 
اٌّإتّز اٌعٍّٝ اٌخاِش ٌى١ٍح اٌتّز٠ض 

 تعٕٛاْ تٕٝ ص٠ٛف 

"patient safety & quality of 

"care 

 4 درع أفضل عرض عممى لمبحوث

 

 الجودة : أنشطة
 انتبريخ انًكبٌ اسى انعًم م

 كمية التربية الرياضية  مدير وحدة ضمان الجودة 1
 جامعة بنى سويف

1/11/2114 
 8/2116حتى

2 
رئيس معيار أعضاء ىيئة التدريس والييئة 

 المعاونة بوحدة ضمان الجودة
 كمية التربية الرياضية 

 جامعة بنى سويف
 حتى اآلن 6669

3 
بمجنة الدراسات العميا والبحوث )لجان عضو 

 منبثقة(
كمية التربية الرياضية جامعة بنى 

 سويف
 6665حتى8/6668

كمية التربية الرياضية جامعة بنى  عضو بمجنة خدمة المجتمع وتنمية البيئة  4
 سويف

 6665حتى9/6668

5 
رئ١ش ِع١ار اٌم١ادج ٚاٌحٛوّح تٛحذج ضّاْ 

 اٌجٛدج تاٌى١ٍح ٌٍعاَ اٌجاِعٝ 
كمية التربية الرياضية جامعة بنى 

 سويف
(6106/6102) 

6 

المدير التنفيذى لمشروع تطوير معمل 
القياسات النفسية والمورفولوجية وتأىيمو 

 لإلعتماد

 وحدة إدارة المشروعات 
 بوزارة التعميم العالى

66/2/6661 

7 

التقدم بمقترح مشروع تطوير معمل اإلصابات 
الرياضية والقياسات الفسيولوجية وتأىيمو 

 لإلعتماد

 وحدة إدارة المشروعات 
 6661 بوزارة التعميم العالى

 مستشار الدفاع المدنى ومنفذ خطة اإلخالء 8
جامعة حموان كمية الحاسبات 

 والمعمومات 
17/9/2112 



     

 

 م62/2/6666 كمية الصيدلة  –جامعة حموان  الفكرية رئيس لجنة حقوق الممكية 9
 م65/9/6666 كمية الصيدلة  –جامعة حموان  رئيس لجنة األمان والدفاع المدنى 11

 دورة األزمات والكوارث 11
مركز ضمان  –جامعة حموان 

 الجودة
 م8/6/6666

 م66/66/6666 كمية الصيدلة   –جامعة حموان  رئيس لجنة اإلستبيانات 12
 م65/9/6666 كمية الصيدلة  –جامعة حموان  مرشد نفسى 13
 م6/66/6669 كمية الصيدلة  –جامعة حموان  عضو بمجنة الشكاوى  14

 

 المشاركة فً المؤتمرات الدولٌة

 

 

 

 انذور انعبو األكبديًي انذونت أسى انًؤتًز و

0 

International Conference for Sociology 

and Humanities, University of London 

Union. 

ٚاإلٔضا١ٔح اٌّإتّز اٌذٌٚٝ ٌٍعٍَٛ اإلجتّاع١ح  

 ننذٌ

 إنجهتزا
 اٌماء تحث 8/00/6106

6 

ٌإلصاتاخ اٌّإتّز اٌذٌٚٝ  

Annual Congress and Medicare Expo on 

Trauma & Critical Care 

 يذريذ

 أسببنيب
 6106ِارس 

رئ١ش جٍضح  –ٌماء تحث ئ

 ع١ٍّح

3 

6
th

 world conference on Learning 

,Teaching & Educational Leadership 

ضادس ٌٍتع١ٍُ ٚاٌتذر٠ش ٚاٌم١ادج اٌّإتّز اٌذٌٚٝ اٌ

فزٔضا –اٌتزت٠ٛح تثار٠ش 
 

ببريس 

 فزنسب

 

62/01/6105 

 

 ٌماء تحثئ

4 

4
th

 world conference on psychology 

&sociology, Rome, Italy 

ٌٍعٍَٛ إٌفض١ح ٚاإلجتّاع١حزاتع اٌّإتّز اٌذٌٚٝ اٌ   
 

روما  

 إيطاليا

 المشاركة ببحث 61/66/6666

5 

2
nd

 world conference on psychology 

Science 

ٌٍعٍَٛ إٌفض١ح ٚاإلجتّاع١ح ٔٝاٌّإتّز اٌذٌٚٝ اٌثا
 

شيكبغى 

 أيزيكب
62/8/6105 

رئ١ش جٍضح  –ٌماء تحث ئ

 ع١ٍّح

6 

3rd
 world conference on psychology 

&sociology , Izmir –Turkey 

اٌّإتّز اٌذٌٚٝ اٌثاٌث ٌٍعٍَٛ إٌفض١ح ٚاإلجتّاع١ح تتزو١ا
 

أسييز  

 تزكيب
 اٌماء تحث 6104 /00/ 6

5 

ICERI2013 

اٌّإتّز اٌذٌٚٝ اٌضادس ٌٍتع١ٍُ ٚاٌثحث ٚاإلتتىار 

اتأصثا١ٔ
 

أشبيهيت 

 أسببنيب
 اٌماء تحث 08/00/6103



     

 

 يؤتًزاث يحهيت
 

 انعبو األكبديًي انًكبٌ انذور انًؤتًزاسى  و

 62:68/3/6102 اٌما٘زج ِشاروح اٌّزأج اٌعزت١ح )اٌتحذ٠اخ ٚاٌفزص( ٌز٠اضحاألٚي اٌّإتّز  - 1

2 
 ٟ جاِعح تٕٝ ص٠ٛف ٌز٠اضاألٚي ٌمضُ عٍُ إٌفش ااٌّإتّز  -

 "ُ إٌفش اٌز٠اضٝ ت١ٓ إٌظز٠ح ٚاٌتطث١ك فٝ ضٛء اٌّضتحذثاخٍع" -

ِمزر 

 اٌّإتّز

جاِعح  -اٌتزت١حو١ٍح 

 تٕٝ ص٠ٛف
08 /4/6108َ 

3 
عزض  اٌّإتّزاٌعٍّٝ "تح٠ًٛ اٌطاٌة ٌثاحث " -

 عٍّٟ
 62/06/6106 جاِعح تٕٝ ص٠ٛف

 تنظيم المؤتمر السنوى الثانى لكمية الرياضية جامعة بنى سويف - 4
كمية التربية الرياضية 

 جامعة بنى سويف
6/1/6666 

5 

تعٕؤؤؤٛاْ " اٌّؤؤؤإتّز اٌعٍّؤؤؤٝ اٌخؤؤؤاِش ٌى١ٍؤؤؤح اٌتّؤؤؤز٠ض تٕؤؤؤٝ صؤؤؤ٠ٛف  -

patient safety & quality of care" 

 اٌماء تحث

جائزج أفضً 

 عزض

 31/4/6105 جاِعح تٕٝ ص٠ٛف

6 

اٌّؤؤإتّز اٌضؤؤٕٜٛ اٌٛاحؤؤذ ٚثعثؤؤْٛ ٌعٍؤؤُ اٌؤؤٕفش فؤؤٝ ِ ؤؤز ٚاٌثاٌؤؤث  -

 ٚاٌعشزْٚ اٌعزتٝ 

ٚاٌذٜ تٕظّٗ اٌجّع١ح اٌّ ز٠ح ٌٍذراصاخ إٌفض١ح تاالشتزان ِع و١ٍح  -

 جاِعح أص١ٛط –اٌتزت١ح ٚاٌتزت١ح اٌز٠اض١ح تاٌٛادٜ اٌجذ٠ذ 

 ئٌماء تحث

و١ٍح اٌتزت١ح اٌز٠اض١ح 

 تاٌٛادٜ اٌجذ٠ذ

 جاِعح أص١ٛط

68/3/6105 

7 
اٌّؤؤإتّز اٌؤؤذٌٚٝ ٌعٍؤؤَٛ اٌز٠اضؤؤح ٚاٌ ؤؤحح ٚاٌٍّتمؤؤٝ اٌضؤؤٕٜٛ اٌحؤؤادٜ  -

 عشز ٌٍشثىح اٌذ١ٌٚح ٌعٍَٛ اٌز٠اضح ٚاٌ حح تاإلصىٕذر٠ح 
 ئٌماء تحث

تاإلصىٕذر٠ح تٕظّٗ 

 جاِعح أص١ٛط
06 /3 /6105َ 

8 
ٍٛلف اٌثحثٝ ضٛاتطٗ ِٚٛاردٖ ٌِإتّز جاِعح تٕٟ ص٠ٛف 

 ِٚ ارفٗ
 6104ِارس  4 جاِعح تٕٝ ص٠ٛف اٌّشاروح

9 
اٌّإتّز اٌذٌٚٝ  اٌعٍّٝ اٌزاتع ٌجاِعح تٕٟ ص٠ٛف تاإلشتزان ِع 

 رفعح اٌشعٛب ٚتمذِٙا" اتحاد اٌجاِعاخ اٌعزت١ح حٛي "
 6104فثزا٠ز  08 جاِعح تٕٝ ص٠ٛف ٚرلح عًّ

 04/3/6103َ تّز٠ض تٕٝ ص٠ٛف ئٌماء تحث اٌتّز٠ض ت١ٓ اٌحاضز ٚاٌّضتمثًاٌّإتّزاٌعٍّٝ اٌثاٌث  - 11

11 
اٌّإتّز اٌذٌٚٝ اٌثأٝ ٌجاِعح تٕٝ ص٠ٛف تاإلشتزان ِع ئتحاد 

  "اٌجاِعاخ اٌعزت١ح "دٚر اٌجاِعاخ فٝ اإلرتماء تاٌّجتّعاخ اٌحذ٠ثح
 6103/ 6/ 02 جاِعح تٕٝ ص٠ٛف ئٌماء تحث

12 
اٌّإتّز اٌعٍّٟ اٌضٕٛٞ اٌذٌٟٚ ٌمضُ عٍُ إٌفش اٌز٠اضٟ" عٍُ 

 إٌفش اٌز٠اضٟ ٚصٛق اٌعًّ " 
 اٌماء تحث

و١ٍح اٌتزت١ح اٌز٠اض١ح 

 ج حٍٛاْ
02/4/6118َ 

13 
 ِإتّز اٌما٘زج ٌٍطة اٌز٠اضٟ

 حضٛر
اٌجّع١ح اٌّ ز٠ح 

 ٌإلصاتاخ اٌز٠اض١ح
08/2/6112 

14 
اٌّإتّز اٌعٍّٟ اٌضٕٛٞ اٌذٌٟٚ ٌمضُ عٍُ إٌفش اٌز٠اضٟ" اٌزعا٠ح 

 إٌفض١ح ٌٍز٠اض١١ٓ " 
 تٕظ١ُ

و١ٍح اٌتزت١ح اٌز٠اض١ح 

 ج حٍٛاْ
06/4/6112َ 

15 
 اٌّإتّز اٌعٍّٟ " اإلعذاد إٌفضٟ ٌٍثطً اٌز٠اضٟ رؤ٠ح ِتىاٍِح"

 03/4/6116 اٌّزوز األ١ٌّٚثٝ تٕظ١ُ

16 
 اٌّإتّز اٌعٍّٟ" ٔحٛ تحذ٠ث ِمزراخ عٍُ إٌفش اٌز٠اضٟ" 

 تٕظ١ُ
تزت١ح ر٠اض١ح ج 

 حٍٛاْ
2/4/6115 

17 

ٌٍطؤؤة اٌز٠اضؤؤٟ اٌؤؤذٞ ٔظّؤؤٗ االتحؤؤاد  انثاابنيِؤؤإتّز ٔؤؤادٞ اٌزِاٌؤؤه  -

اٌّ ؤؤؤزٞ ٌٍطؤؤؤة اٌز٠اضؤؤؤٟ ٚاإلصؤؤؤاتاخ اٌز٠اضؤؤؤ١ح تاٌتعؤؤؤاْٚ ِؤؤؤع 

 اٌجّع١ح اٌّ ز٠ح ٌإلصاتاخ اٌز٠اض١ح

حضٛر 

 ِٚشاروح

 

 اٌزِاٌه ٔادٞ
2113 

 

 



     

 

 
 يؤتًزاث يحهيت تابع

 

 انعبو األكبديًي انًكبٌ انذور اسى انًؤتًز و

18 
اٌثذ١ٔؤؤح ٚاٌز٠اضؤؤ١ح تؤؤ١ٓ إٌظز٠ؤؤح اٌّؤؤإتّز اٌعٍّؤؤٟ اٌؤؤذٌٟٚ"  اٌتزت١ؤؤح  -

 ٚاٌتطث١ك"   ٌجٕح اٌععلاخ اٌعاِح.
 6110 تزت١ح ر٠اض١ح ج حٍٛاْ تٕظ١ُ

19 
ٌجٕح  اٌّإتّز اٌعٍّٟ اٌذٌٟٚ " اٌز٠اضح ٚاٌعٌّٛح"  - -

 اٌّعارض
 4/6110/ 5 تزت١ح ر٠اض١ح ج حٍٛاْ

21 
حضٛر  اٌّإتّز اإلفز٠مٟ اٌذٌٟٚ اٌثاٌث ٌٍطة اٌز٠اضٟ 

 ِٚشاروح

اإلتحاد اإلفز٠مٟ 

 ٌٍطة اٌز٠اضٟ
66 /5/6111 

21 

ٌٍطؤؤة اٌز٠اضؤؤٟ اٌؤؤذٞ ٔظّؤؤٗ االتحؤؤاد  األولِؤؤإتّز ٔؤؤادٞ اٌزِاٌؤؤه 

اٌّ ؤؤؤزٞ ٌٍطؤؤؤة اٌز٠اضؤؤؤٟ ٚاإلصؤؤؤاتاخ اٌز٠اضؤؤؤ١ح تاٌتعؤؤؤاْٚ ِؤؤؤع 

 اٌجّع١ح اٌّ ز٠ح ٌإلصاتاخ اٌز٠اض١ح

حضٛر 

 ِٚشاروح

 

 اٌزِاٌه ٔادٞ
2111 

22 
اٌّؤؤإتّز اٌعٍّؤؤٟ اٌضؤؤٕٛٞ اٌخؤؤاِش عٍؤؤُ اٌؤؤٕفش اٌز٠اضؤؤٟ فؤؤٟ ع ؤؤز 

 اٌعٌّٛح 
 6/4/0222 تزت١ح ر٠اض١ح ج حٍٛاْ أِأٗ اٌّإتّز

23 
اٌّإتّز اٌعٍّٟ اٌضٕٛٞ اٌثاٌؤث " عٍؤُ اٌؤٕفش اٌز٠اضؤٟ تؤ١ٓ إٌظز٠ؤح 

  28/22ٚاٌتطث١ك " ٌعاَ 
 28/22عاَ  تزت١ح ر٠اض١ح ج حٍٛاْ تٕظ١ُ

 
 دورات أكادٌمٌة: 

 انتبريخ انجهت انًنظًت انذورة اسى و

 11:11/5/2116 مركز تنمية قدرات أعضاء ىيئة التدريس والقيادات استخدام التكنولوجيا فى التدريس 1

7:8/5/2116 مركز تنمية قدرات أعضاء ىيئة التدريس والقيادات معايير الجودة فى العممية التدريسية 2  

 16:17/5/2116 ىيئة التدريس والقيادات مركز تنمية قدرات أعضاء النشر الدولى 3

 15:16/3/2116 مركز تنمية قدرات أعضاء ىيئة التدريس والقيادات إعداد المشروعات التنافسية 4

 17:18/1/2117 مركز تنمية قدرات أعضاء ىيئة التدريس والقيادات الجوانب المالية والقانوتية 5

 11:11/5/2116 تنمية قدرات أعضاء ىيئة التدريس والقيادات مركز آداب وسموك المينة فى العمل الجماعى 6

 21/12/2112: 18 مركز تنمية قدرات أعضاء ىيئة التدريس والقيادات ميارات اإلتصال فى أنماط التعميم المختمفة 7

 24/12/2112: 23 مركز تنمية قدرات أعضاء ىيئة التدريس والقيادات نظم اإلمتحانات وتقويم الطالب 8

 27/12/2112: 25 مركز تنمية قدرات أعضاء ىيئة التدريس والقيادات آداب وسموكيات المينة 9

 2/1/2113: 1 مركز تنمية قدرات أعضاء ىيئة التدريس والقيادات أخالقيات البحث العممى 11

 15/1/2113: 13 مركز تنمية قدرات أعضاء ىيئة التدريس والقيادات النشر الدولى لمبحوث 11

 25/3/2113: 24 مركز تنمية قدرات أعضاء ىيئة التدريس والقيادات تنظيم المؤتمرات العممية 12



     

 

 
 : تخصصٌةدورات  

 انتبريخ انهيئت انًنظًت انذورة و

1 
تأهٌل إصابة الرباط الصلٌبى 

 3/2119/ 29 وزارة الشباب والرٌاضة بالتعاون مع مستشفى  أٌدن للرعاٌة الصحٌة األمامى

 3/2119/ 29 وزارة الشباب والرٌاضة بالتعاون مع أكادٌمٌة جولدز جٌم ورٌاضة المرأة الحاملالتغذٌة  2

3 
برنامج مٌراش االماراتى 

 3/2119/ 28 وزارة الشباب والرٌاضة بالتعاون مع مؤسسة مٌراش االماراتٌة للرٌاضة الرٌاضى 

 3/2119/ 28 الجمعٌة المصرٌة لالجتماع الرٌاضىوزارة الشباب والرٌاضة بالتعاون مع  فسٌولوجٌا رٌاضة المرأة 4

 16/7/2112 إدارة التنظٌم واإلدارة – جامعة حلوان القائد الناجح –تنمٌة بشرٌة  5

 3/1/2111 جامعة حلوان –مركز ضمان الجودة  األزمات والكوارث 6

7 
الشارة  دورة قائد وحدة كشفية ــ

 الخشبية 
 12/3/2118 بنها –المخٌم الكشفى الدائم 

 6/3/2116 كلٌة الصٌدلة –جامعة حلوان  إدارة الذات –تنمٌة بشرٌة  8

9 
الدورة الرسمٌة لتأهٌل مساعد 

 قائد وحدة كشفٌة 
 )مرحلة الجوالة(

 مركز النشاط البحرى )حارس(
6/66  :

1/66/6666 

 21/1/2114 اإلتحاد المصري للغوص واإلنقاذ تدرٌب السباحة بالزعانف 11

11 
كٌفٌة التعامل مع الفئات ذوى 

 8/12/2113 اإلدارة العامة لرعاٌة الطالب ـ جامعة حلوان االحتٌاجات الخاصة

12 
توعٌة المجتمع بخطورة تعاطً 

المخدرات والمسكرات 
 والتدخٌن

 62/7/6002 الجمعٌة المصرٌة العامة لمنع المسكرات ومكافحة المخدرات

 15/4/2113 األحمر المصري)المركز العام(جمعٌة الهالل  إسعافات أولٌة 13

 11/3/2111 اللجنة األولمبٌة األلمانٌة تدرٌب سباحة دولٌة 14

 27/11/1999 اللجنة األولمبٌة المصرٌة ـ المركز العلمً األولٌمبً إعداد األطفال للبطولة 15

 21/4/1999 اإلتحاد العربً للسباحة صقل مدربً السباحة 16

17 
الرسمٌة األولٌة لتأهٌل الدورة 

 المخٌم الكشفى العمالى بعٌن حلوان قادة عشائر جامعة حلوان
65/66  :

69/66/6990 

18 
األسالٌب الطبٌعٌة لضبط الوزن 

 29/4/1998 اللجنة األولمبٌة المصرٌة ـ المركز العلمً األولٌمبً والتخلص من الدهون

 21/6/1997 النفسً ورعاٌة ذوي االحتٌاجات الخاصةمركز اإلرشاد  التوجٌه واإلرشاد النفسً 19

 1/12/1995 اإلتحاد المصري لرٌاضات الغوص واإلنقاذ دورة غوص 21

 11/4/1995 اإلتحاد المصري للسباحة إسعافات أولٌة 21

 8/2/1995 اإلتحاد المصري للسباحة تحت إشراف منظمة الصلٌب األحمر األمرٌكً تعلٌم سباحة متقدمة 22

 26/11/1994 نقابة المهن الرٌاضٌة إصابات رٌاضٌة وتدلٌك 23

 1/4/1993 اإلتحاد المصري للسباحة تحكٌم سباحة 24

 Fina 29/3/1993اإلتحاد الدولً للسباحة  تدرٌب سباحة متقدمة دولٌة 25

 1/2/1993 اإلتحاد العام لألندٌة الرٌاضٌة للمعوقٌن تحكٌم سباحة معاقٌن 26

 18/4/1992 اإلتحاد المصري للسباحة دورة إنقاذ 27

 22/2/1992 اإلتحاد المصري للسباحة تدرٌب سباحة 28

 8/12/1991 اإلتحاد المصري للسباحة تعلٌم سباحة 29



     

 

 
 دورات كمبٌوتر :    
 

 انذورة انهيئت انًنظًت انتبريخ

 ASPدورة برمجة بإستخدام  المعمل المركزى بجامعة حموان 5/0/6666
66  :

 م 69/9/6666
 دورة صيانة وشبكات المعمل المركزى لمحاسبات ج حموان

 COMPUTER PROJECTدورة  كمية التربية جامعة حموان 66/6/6669

 رسوم متحركة

 شركة مايكروسوفت 6660
 E – CONTENTدورة 

 إعداد المحتوي األلكتروني

 شركة مايكروسوفت 68/6/6660
  TOTدورة 

 الكمبيوترتدريب مدربي 
 الرخصة الدولية لقيادة الكمبيوتر  ICDLدورة   اليونسكو 9/0/6665

66/66/6661 
مشروع تطوير نظم تكنولوجيا 

 المعمومات بالتعميم العالي ج حموان
  ICTPدورة  

 ICDLوىي تكافئ 
 دورة اإلنترنت الخاص بطالب مرحمة الدكتوراه  شبكة المعمومات ـ جامعة طنطا 66/2/6666

2/6666 
 كمية تجارة

 جامعة طنطا
الدورة الثانية لمبرامج اإلحصائية التابعة لمبرنامج  

 الخاص بتعميم الكمبيوتر لطالب مرحمة الدكتوراه

8/6666 
 كمية تجارة

 جامعة طنطا
الدورة األولى ألساسيات الكمبيوتر التابعة لمبرنامج  

 الخاص بتعميم الكمبيوتر لطالب مرحمة الماجستير
    
   

 دورات اللغة اإلنجلٌزٌة: 
 

 انذورة انهيئت انًنظًت انذرجت انتبريخ

 Toeflتويفل   جامعة عين  شمس )مركز الخدمة العامة وتنمية المجتمع( 166 69/8/6661

 Toeflتويفل   Amid eastأمديست  228 2/9/6666

62/6/6995 
 المستوى السابع

 جدا   جيد 
 دورة محادثة  الكبار والتعميم المستمر(الجامعة األمريكية )مركز تعميم 

 دورة تعميم إنجميزي   ICI جيد جدا   6900
 دورة تعميم إنجميزي   Illi جيد جدا   0/66/6900

 
 
 
 



     

 

 أنشطة خدمة المجتمع )ندوات وقوافل(   
 

 ندوات حاضرت فٌها:   
 

 انجهت انًنظًت انتبريخ عنىاٌ اننذوة و

 كمية التربية الرياضية بنى سويف 28/11/2119 أعرف ذاتك وخطط لمستقبمك 1

 مدرسة التل ببنى سويف 27/11/2119 القيم والسموكيات من دعائم بناء الشخصية 2

 
 أفضل الطرق التربوية

 لتنشئة األبناء لمواجية المتغيرات المعاصرة
 مدرسة طو ىمام الرسمية لمغات بالمعادى  25/11/2119

 مدرسة أم المؤمنين ع بنات ببنى سويف 19/11/2119 لمواجية المتغيرات المعاصرةالصحيحة لمطالب تنشئة ال 3

 نادى الصيد فرع القطامية 21/2/2119 الرعاية النفسية لمسباحين 4
 إكتوبر 6نادى الصيد فرع مدينة  14/8/2118 األساليب الحديثة فى التدريب الرياضي 5
 حموان العامنادى  19/2/2118 إعداد السباحين لمبطولة 6
 نادى الصيد فرع الدقى 12/4/2117 اإلستشفاء فى رياضة السباحة 7
 نادى الصيد فرع القطامية 13/3/2116 األساليب الحديثة فى التدريب الرياضي 8

 22/2/2115 التدريب العقمى وتطبيقاتو 9
 مديرية الشباب والرياضة ببنى سويف

 إدارة األداء الرياضى
 صناع الحياه مصر 31/1/2115 األبناءالحديثة لتربية الطرق  11

 نادى الزمالك 27/1/2115 إعداد السباحين لمبطولة 11

 جامعة حموان 6/1/2115 تأثير ممارسة األنشطة الترويحية عمى الصحة النفسية 12

 مدرسة حسام الدين الجديدة 15/12/2113 تقويم سموك الطالب 13

 كمية التربية الرياضية بنى سويف 14/12/2113 لمستقبمكأعرف ذاتك وخطط  14

 مدرسة حسام الدين الحديثة  5/12/2113 كيفية إحتواء المعمم لمطالب 15

 مايو ومجمس أمناء الدينة 15جياز تنمية مدينة  9/5/2113 ورشة عمل عن الصحة النفسية لمرياضيين 16

 مدرسة حسام الدين الحديثة الخاصة 28/2/2113 القيم والسموكيات من دعائم بناء الشخصية  17

 مدرسة النور لممكفوفين ببنى سويف 24/2/2113 الرعاية النفسية لممكفوفين 18

 اإلتحاد المصرى لكرة السرعة 21/2/2113 كرة السرعة الرعاية النفسية لالعبى 19

21 
 توسيع قاعدة الممارسة بمراكز الشباب

 واإلىتمام بأطفال الشوارع 
 مركز شباب دمحم قصمة 31/1/2113

 مديرية الشباب والرياضة بمحافظة بنى سويف 15/1/2113 والتقنيات الحديثة فى التدريبتنمية الميارات النفسية  21

 
 
 



     

 

 ندوات حاضرت فٌها:تابع   
 

 انجهت انًنظًت انتبريخ عنىاٌ اننذوة و

 6/1/2113 تنشئة الطالب فى ظل المتغيرات المعاصرة 22
مدرسة الشييد نورالدين عبد العزبز ث العسكرية 

 ببنى سويف

 بمدارس المستقبل 11/11/2112 طرق التربية الحديثة 23

 مدراس حسام الدين بفيصل م4/11/2112 الطرق اإلستيعابية لممذاكرة 24

 مجموعة التحدى لإلىتمام بأطفال الشوارع  8/8/2112 ()مجموعة التحدى التربية ساليبتطبيقية ألوجيات ت 25

 مجموعة التحدى لإلىتمام بأطفال الشوارع 8/8/2112 أساليب النجاج )لألطفال(  26

 مدرسة الممكة لمغات م3/4/2112 مشكالت واضطرابات الطفولةأساليب التربية و  27

28 
 أفضل الطرق التربوية

  لتنشئة األبناء لمواجية المتغيرات المعاصرة
 مدرسة المستقبل زىرة المدائن التجريبية لمغات 11/12/2111

 كمية الصيدلة جامعة حموان 26/5/2111 الرياضة والمنشطات 29

 كمية الصيدلة جامعة حموان 6/5/2111 اإلستخدامات الدوائية فى الرياضة 31

 كمية الصيدلة جامعة حموان 2/6/6666 ندوة األمراض الصدرية المزمنة 31

 جمعية الكشافة الجوية 31/3/2111 مرحمة األشبالنمو خصائص لتوجيات تطبيقية  32

 مركز شباب السواح 26/3/2111 القيم والسموكيات من دعائم بناء الشخصية 33

 الحديثة لمبنات عمدرسة ناىيا  24/3/2111 القيم والسموكيات من دعائم بناء الشخصية 34

 مركز شباب السواح 26/2/2111 الرعاية النفسية لمناشئين 35

 كمية الصيدلة جامعة حموان 29/4/2119 دور الجياز الطبى فى مواجية اإلصابة الرياضية 36

 كمية الصيدلة جامعة حموان 24/4/2118 التأىيل النفسي لالعب المصاب 37

 كمية الصيدلة جامعة حموان م11/5/2117 الرياضة والدواء 38

 رابطة األخصائيين النفسيين المصرية م24/3/2117 في المجال الرياضي دور األخصائي النفسي 39

 اإلتحاد العام لمكشافة والمرشدات م18/4/2121 إرشادات الصحة النفسية خالل الحظر المنزلى 41

 
 
   
 
 
 
 
 
 



     

 

 
 قوافل طبٌة ورٌاضٌة ساهمت فً تنظٌمها:  
 

 انفتزة يكبٌ انقبفهت انجهت انًنظًت و

 65/2/6668 بقرية شريف باشا ببنى سويف بنى سويفجامعة  والتمريض التربية الرياضية كميتى  1

 61/2/6668 بقرية بمفيا ببنى سويف بنى سويفجامعة  والتمريض التربية الرياضية كميتى  2

 م86/5/6661 قريــة الشـوبـك الشرقــي نقابة الصيادلة 3
 
 
 مهارات كشفٌة:  
 

 تبريخهب انًكبٌ انحذث م

 اإلتحاد العام لمكشافة والمرشدات محاضر بالمخيم الكشفى الوطنى األول عمى اإلنترنت 1
 عمى برنامج الزووم أثناء فترة الحظر 

60/2/6666 

 حتى اآلن 6668 كمية التربية الرياضية جامعة بنى سويف مستشار لجنة الجوالة والخدمة العامة   2

الرسمية لتأىيل قادة الوحدات الكشفية ضمن قادة التدريب لمدورة  3
 66/66/6668: 5 المدرسة الثانوية الفندقية ببنى سويف  والتى نظمتيا جمعية الكشافة الجوية ببنى سويف

ضمن قادة التدريب لمدورة الرسمية لتأىيل مساعدى قادة  4
 والتى نظمتيا جمعية الكشافة الجوية ببنى سويفالوحدات الكشفية 

التربية الرياضية جامعة بنى سويف كمية 
 )المخيم الكشفى الدائم بالكمية(

66 :66/6/6668 

5 
الحصول عمى إجازة الشارة الخشبية وتم القيد تحت رقم 

1619 
 62/66/6666 الجمعية المركزية لمكشافة الجوية

 66/8/6660 بنيا –المخيم الكشفى الدائم  الشارة الخشبية ) وسام الغاب ( –دورة قائد وحدة كشفية  6

 مفوض مرحمة الجوالة والخدمة العامة 7
بالجمعية اإلقميمية لمكشافة الجوية 

 حموانب
1/6/6666 

 1/66/6666:  6/66 مركز النشاط البحرى )حارس( الدورة الرسمية لتأىيل مساعد قائد وحدة كشفية )مرحمة الجوالة( 8

 6990 حموان كمية الصيدلة جامعة تأسيس عشيرة جوالة وجواالت 9

 المخيم الكشفى العمالى بعين حموان الدورة الرسمية األولية لتأىيل قادة عشائر جامعة حموان 11
65/66  :

69/66/6990 

 
 
 
 



     

 

 الخبرات المٌدانٌة :    
 انىظيفت انتبريخ انهيئت و

 معمم ومدرب سباحة 1991-1987 مركز الشباب بالجزيرة 1

 معمم سباحة 1991   نادي الترسانة الرياضي 2

 معمم سباحة 1992/ 1991 نادي التوفيقية 3

 مشرف معسكرات ومنقذ شاطئ 1992 المجمس األعمى لمشباب والرياضة 4

 معمم ومدرب سباحة 1993 أكتوبر 6نادي مدينة  5
 مدرب لياقة بدنية وتدليك

 مدرب سباحة 1993/1995 نادي التوفيقية 6

 معمم سباحة  1994  نادي الصيد المصري  7

 معمم سباحة 1995 نادي ىميوبوليس 8

 مدرس سباحة 1994/1995 مدرسة رينبوفوريو بمصر الجديدة 9

 مدرس تربية رياضية ومعمم سباحة 1994/1996 ايت بمصر الجديدةو  حضانة سنو 11

11 
 اإلذاعة والتمفزيون 

 مدرب لياقة بدنية 1996 )برنامج صباح الخير يا مصر(

أخصائي إعداد بدني لفريق كرة السمة تحت  2116   الصيد المصري نادى  12
 سنة16سنة،14

 مخطط أحمال بدنية  2117 /1999 نادي وورلد جيم 13
 مسئول منتخب السباحة والتجديف حتى اآلن  1997 جامعة حموان  14

 لفرق السباحة مخطط أحمال بدنية 2111حتى  2118 نادي الجزيرة الرياضي 15
 مدرب لياقة بدنية 2111حتى  2117 نوبل جيم صالة 16
 مدير المياقة البدنية لفرق السباحة 2114حتى  2111 نادى المعادى الرياضى واليخت 17

18 
 نادى الصيد المصرى 

 مدير جياز ومخطط المياقة البدنية  حتى اآلن 2116 إكتوبر 6فرع الدقى وفرع 

 المياقة البدنية لفرق السباحةمدير  حتى اآلن 6/2114 نادى الزمالك 19
 أخصائى نفسى رياضى 2116حتى  2114 نادى طالئع الجيش 21

21 
 نادى الصيد المصرى 

 حتى اآلن 2111 فرع القطامية
 عام لمياقة البدنية مدرب

 أخصائى نفسىو  أخصائى عالج طبيعى
 لفرق السباحة بالزعانف 

 حتى اآلن -1995 نادي الزمالك الرياضي 22
 

 الناشئين حتى العموميمدرب سباحة متدرجًا من قطاع 
 فرق السباحةجميع عام لمياقة البدنية ل ومدرب

 أخصائى عالج طبيعى درجة أولى رجال وسيدات



     

 

 

 شهادات تقدٌر: 

 انتبريخ انًىضىع انجهت و

 كمية التربية الرياضية جامعة بنى سويف 1
المشاركة الفعالة فى بطولة )د/ضحى فتحى( 

 التخصصية لمتنس األرضى
66/2/6661 

 كمية التربية الرياضية جامعة بنى سويف 2
تنظيم المؤتمر السنوى الثانى لكمية الرياضية جامعة بنى 

 سويف
6/1/6666 

3 

 مديرية الشباب والرياضة ببنى سويف
 66/6/6666 إلقاء ندوة بعنوان التدريب العقمى وتطبيقاتو إدارة األداء الرياضى

 66/6/6666 تنظيم اليوم الختامى لتطبيقات عموم الصحة الرياضية التربية الرياضية جامعة بنى سويف كمية 4

5 

األكاديمية الدولية لمعموم التطبيقية بالتعاون 
مع موسوعة التكامل اإلقتصادى العربى 

 األفريقى 

تدريس الدورة المتقدمة فى إعداد أخصائى تأىيل 
 اإلصابات الرياضية والتدليك

66/6/6666 

 0/6/6662 المساىمة فى إنجاح البطولة األولى لمجودو األكاديمية الدولية لمعموم التطبيقية 6

تنظيم حفل الخريجين الثالث بكمية التربية الرياضية  كمية التربية الرياضية جامعة بنى سويف 7
 جامعة بنى سويف

1/6/6662 

المياقة البدنية لفرق السباحة دوره التدريبى فى رفع  نادى الصيد المصرى  8
 6668/6662بالزعانف خالل الموسم الرياضى 

6668/6662 

المساىمة بورش عمل ضمن فعاليات اإلحتفال القومى  مايو ومجمس أمناء المدينة66جياز تنمية  9
 لممدينة

9/6/6668 

11 

قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة 
 بنى سويف

 86/2/6668 اإلسبوع البيئى لجامعة بنى سويفالمشاركة فى فعاليات 

اإلشتراك بقافمة رياضية ضمن فعاليات القافمة الطبية  كمية التمريض جامعة بنى سويف 11
 بقريتى بمفيا وشريف باشا ببنى سويف

61،65/2/6668 

 66/6/6668 إلقاء ندوات بالمدرسة مدرسة النور لممكفوفين 12

 1/6/6668 إلقاء ندوات بالمديرية ببنى سويفمديرية الشباب والرياضة  13

 66/1/6666 المشاركة فى البطولة الثالثة لبراعم السباحة  نادى المعادى الرياضى واليخت 14

 نادى المعادى الرياضى واليخت 15
فى إختبارات النجوم الثالثة  6666تقديرا  لنجاح فريق

 %666بنسبة 
9/6/6666 



     

 

 شهادات تقدٌر:تابع 

 انتبريخ انًىضىع انجهت و

 86/2/6666 المشاركة فى بطولة كأس مصر لمسباحة اإلتحاد المصرى لمسباحة 16

 66/66/6666 إلقاء ندوات بالمدرسة مدرسة الممكة لمغات 17

 66/66/6666 إلقاء ندوات بالمدرسة مدرسة زىرة المدائن التجريبية لمغات 18

 6666     عمى الترقية لمدرجة األولىالحصول  المجنة النقابية بجامعة حموان 19

     6666     الحصول عمى العالوة التشجيعية لمجيد المتميز المجنة النقابية بجامعة حموان 21

 2/6/6666 تنظيم ندوة األمراض الصدرية المزمنة كمية الصيدلة -جامعة حموان  21

 60/6/6660 الصيدلية الخامسة والعشرينالمشاركة في الدورة  كمية الصيدلة جامعة القاىرة 22

 1/0/6661 تنظيم والمشاركة بالقافمة الطبية بقرية الشوبك الشرقى نقابة صيادلة مصر  23

24 

جمعية اإلكرام لتنمية المجتمع المحمى 
 بالشوبك الشرقى ــــ الصف

 86/5/6661 تنظيم قافمة طبية ألىالى قرية الشوبك الشرقى

 جامعة القاىرة  كمية دار العموم 25
المشاركة الفعالة في إنجاح الدورة الرابعة عمى مستوى 

 كميات جامعات القاىرة الكبرى 
 م8/6666

 م66/2/6662 المشاركة في إنجاح األنشطة الرياضية إدارة النشاط الرياضي جامعة حموان 26

 م60/8/6662 والعشرينالمشاركة في الدورة الصيدلية الثانية  كمية الصيدلة جامعة القاىرة 27

28 

اإلدارة العامة لرعاية الطالب جامعة 
 حموان

 م6668/6662 التعامل مع الفئات ذو االحتياجات الخاصة

29 

الجمعية المصرية العامة لمنع المسكرات 
 ومكافحة المخدرات

توعية المجتمع بخطورة تعاطى المخدرات والمسكرات 
 والتدخين

61/5/6668 

 م6666 المشاركة في ميرجان عيد الجيزة القومي لمرياضة وزارة الشباب اإلدارة العامة 31

 كمية التربية الرياضية جامعة حموان 31
 المشاركة الفعالة في أعمال المؤتمر العممي الدولي

 " التربية البدنية والرياضة بين النظرية والتطبيق"
 م8/2/6999

32 

اإلدارة العامة لرعاية الطالب جامعة 
 حموان

 م95/6990 تطوير خدمات صندوق التكافل االجتماعي

 م6992 الجيود المبذولة في البطوالت نادي التوفيقية لمتنس 33

34 

جياز الشباب بالمجمس األعمى لمشباب 
 والرياضة

 م62/9/6996 االمتياز في المعسكرات

 



     

 

   
 مقاالت:  
 

 انتبريخ انجزيذة اسى انًقبنت و

 م62/6/6665 الوفـــــــــــد الطفل الرياضي سوء التغذية مشكمة تواجو 1
 م65/6/6665 الوفـــــــــــد استشارات طبية 2
 م6660 المجمة الرياضية بجامعة حموان  الرياضة والدواء 3
 م6660 المجمة الرياضية بجامعة حموان كابوس السمنة 4
 م6660 المجمة الرياضية بجامعة حموان إزالة الكرش 5
 م6660 المجمة الرياضية بجامعة حموان مريضفي بيتنا  6
 م6665عدد أبريل النشرة اإلعالمية لرابطة األخصائيين النفسيين دور األخصائي النفسي في المجال الرياضي 7

 م6665عدد يونيو  النشرة اإلعالمية لرابطة األخصائيين النفسيين ضغوط المنافس في كرة القدم 8
 

 فى الجمعيات والمؤسسات  لعضويةا   
  

 رقى انعضىيت انجًعيت أوانزابطت و

 6221 )رانم( رابطة األخصائيين النفسيين المصرية 1
 61/66/6661بتاريخ  الجمعية المصريــة لمدراســات النفســـية 2
 شعبة تدريب  86662 نقابة المين الرياضيــة 3
   566 االتحاد المصري لمسباحة 4
 6951 الزمالكنادى  5

 


