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 انسرية انذاتيت
 انبيبنبث انشخصيت

 

  أحمد كمال عبد العزيز :               االسم
 42/6/6796 :        تاريخ الميالد

 متزوج  :   الحالة االجتماعية
 جامعو بنى سويفكمية التربية الرياضية  عموم الحركة باستاذ مساعد بقسم التدريب الرياضي و :         الوظيفة الحالية

 المنيا ـ مدينة المنيا الجديدة ـ حي التعاونيات :       عنوان السكن

 كمية التربية الرياضية –جامعة بنى سويف  :   عنوان العمل     
 4426279/284ت :   :   العمل      ىاتف

  (224)26268222790 ت : :   الياتف          

 d_ahmedkamal@yahoo.com  :   البريد اإللكتروني

 

 :بيبٌ ببنتذرج انعهًي

 ( ( بتقــدير عــام )جيــد جــدًا( ت)كــص أول )كــرة 6779بكــالوريوس تربيــة رياضــيةم دور مــايو
 قدم( بتقدير) جيد( ت)كص ثاني ) تمرينات وعروض رياضية( بتقدير) ممتاز(.

  ( كميـة التربيـة الرياضـية ـ 4224الرياضية ـ قسم عموم الحركـة الرياضـية عـام )ماجستير في التربية
 جامعة المنيا .

 ( كمية التربية 4262دكتوراه الفمسفة في التربية الرياضية قسم عموم الحركة الرياضية عام )
 .الرياضية جامعة المنيا

 

 : بنتذرج انىظيفيبيبٌ ب

  م 42/7/4224م إلــى 2/6/6778المنيــا فــي الفتــرة مــن باحــث بكميــة التربيــة الرياضــية جامعــة
 لمرحمة الماجستير.

 م4264-6778بالمنيا من  ةرياضي ةمدرس تربي 
  م67/64/4264 وعموم الحركة الرياضيالتدريب بكميو التربية الرياضية بقسم استاذ مساعد. 
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 : خلرباثا 

  4266/ 4262ـ 4262/4262سويف الرياضي لموسم  بنيلقطاع البراعم بنادي  فنيمدير 
 ــ ة عمــان ـمــدرب المياقــة البدنيــة بقســم التــدريب المينــي بالكميــة الدوليــة لميندســة واإلدارة بسمطن

 م.4264 : 4229
 م.4264/  4229الرياضية بالكمية الدولية لميندسة واإلدارة بسمطنة عمان  األنشطةل ئومس 
  م .4229الدولية لميندسة واإلدارة بسمطنة عمان  فريق كرة القدم بالكمية فنيمدير 
  الدرجة الثانية بمحافظة المنيـا موسـم  أنديةمدرب عام لفريق كرة القدم بنادي السكة الحديد أحد

 م.4226 / 4222في موسم  األولىبالفريق إلى قسم الدرجة  تم الكعودو  4222/4222
 م.4222 / 4222جامعي مدرب عام لمنت)ب جامعة المنيا لكرة القدم لمعام ال 
  م.4222 / 4220لمفرق الرياضية بنادي السكة الحديد موسم  م)طط أحمال بدنية 
  ــدير ــيم ــز شــباب المحافظــة ) األوللمفريــق  فن ( أحــد أنديــة الدرجــة الثانيــة  أ لكــرة القــدم لمرك

 م.4224/4220بمحافظة المنيا ومشرف عمى قطاع الناشئين لكرة القدم بالمركز موسم 
 ــدمــدرب ب ــا لموالي   6774،  6776،  6772،  6787 مدرســة كــرة القــدم بجســتاد جامعــة المني

 م.4224بجامعة المنيا عام 
 6774،  6776،  6772،  6787الرياضـي لمواليـد  مدرب بمدرسة كـرة القـدم بجسـتاد المنيـا 

 م.4224بمديرية الشباب والرياضة عام 
 ـ  6778/6777 م لألعـــوام الجامعيـــةمـــدير فنـــى لمنت)ـــب كميـــة التربيـــة الرياضـــية لكـــرة القـــد

 م وقد حكمت عمى المركز األول عمى مستوى كميات الجامعة.4226/4224ـ  6777/4222
  سـنة وقـد حكـمت عمـى 42مدير فنى لفريق نادى ناكر مموى لكرة القـدم بمحافظـة المنيـا تحـت

 م. 6777/4222الثاني في بطولة منطقة المنيا  المركز
 أحــــد أنديـــــة الدرجــــة االولــــى )ب( موســـــم  الفكريـــــة بالمنيــــا ناكــــر العــــب كــــرة قـــــدم بنــــادي

 م6776/6779
  ــا ــة المني ــة الرياضــية جامع ــات التربي ــي نظمتيــا كمي ــة الت ــر مــن المــلتمرات العممي ــي كثي شــارك ف

 وجامعو بنى سويف
  . شارك في أعمال الجودة بكمية التربية الرياضية جامعة بني سويف 
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  يس بعنـوان مالرياضـة المدرسـية ودورىـا فـي مكافحـة شارك فـي نـدوة قسـم المنـاىر وطـرق التـدر
 م.48/66/4266التطرف 

  م.66/2/4260شارك في اليوم الترويحي لطالب جامعو الفيوم 
  شــارك فــي المقــاا الرياضــي لممتميــزين رياضــيا لطمبــة وطالبــات الجامعــات المكــرية والكميــات

 م.4/2/4262المت)ككة 
  م .4262، 4260شارك في تنظيم حفل عيد ال)ريجين عام 
 (4262/4266مقرر السيمنار العام بالكمية عام) م. 
  م. (4268-4266) عام نبالكمية مأمين سر السيمنار العام 
 ( 4268 -4262مدير مركز االنشطة وعموميا  بالكمية من) .م 
 م( 4260/4262) لألعوام الجامعيةعميم والطالب عضو بمجنة شلن الت. 
 م (4262/4268)  عضو بمجنة شلن البيئة والمجتمع. 
 (م4267/4242الدراسات العميا ) عضو بمجنة 
  م وحتى تاري)و.4264عضو بالمجان الم)تمفة ال)تبارات القبول بالكمية منذ عام 
  عضــو لجنــة الترجمــة والركــد لمقــدرات البدنيــة والمياريــة ال)تبــارات القبــول بالكميــة منــذ عــام

 م وحتى تاري)و.4260
  التــدريس لرشــراف كموجــو )ــارجي عمــى طــالب التربيــة العمميــة منتــدب لقســم المنــاىر وطــرق

 )لمفرقة الرابعة(.
  (ـــــدكتوراه لمعـــــام الجـــــامعي ـــــا لمرحمتـــــي الـــــدبموم وال ـــــرول الدراســـــات العمي شـــــارك ب عمـــــال كنت

 (م.4262/ 4262() 4260/4262
  جامعــة بنــى ســويف لمعــام الجــامعي  –رئــيس كنتــرول الفرقــة الثالثــة بكميــة التربيــة الرياضــية

 (م. 4266/4269)
  42/2/4268عضو المكتب الفني لمكتب عميد الكمية. 
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 انذوراث انتذريبيت اخلبصت بتنًيت يهبراث أعضبء هيئت انتذريس : 
 

  64/4264/ 42 – 68أنماط التعميم الم)تمفة. من  فيدورة ميارات االتكال 
  42/64/4264 -40دورة نظم االمتحانات وتقويم الطالب من. 
  م.64/4264/ 49-42دورة أداب وسموك المينة فى العمل الجماعي. من 
  م .6/4260/ 4 – 6دورة أ)القيات البحث العممي . من 
  م .4260/ 6/ 62 – 60دورة النشر الدولي لمبحوث العممية . من 
  م.6/4260/ 42-42دورة تنظيم الملتمرات العممية . من 
  م.  46/62/4266-42دورة االدارة الجامعية .من 
  46/62/4266-42اإلدارة الجامعية في الفترة مندورة 
  47/66/4269-48معايير الجودة في الفترة من دورة 
  60/64/4269-64النزاىة والشفافية ومكافحة الفساد في الفترة مندورة 
  48/2/4268-49نظم االمتحانات فى الفترة من دورة 
  2/6/4268-0تنظيم الملتمرات العممية في الفترة من دورة 
  66/6/4268-62إدارة الفريق البحثي في الفترة من دورة. 

 

 ببجملبل انعًهي انذوراث انتذريبيت اخلبصت
 

  م .4266 الكمية الدولية لميندسة واإلدارةـ  األوليةحاكل عمى الدورة األساسية لرسعافات 
 م.4227الكمية الدولية لميندسة واإلدارة  ـ حاكل عمى دورة االيوش إلدارة السالمة 
 م . 4227الكمية الدولية لميندسة واإلدارةـ  لمعمل بالسالمة  حاكل عمى دورة االيوش 
  المكري لكرة القدم االتحادب كاديمية كرة القدم بحاكل عمى دورة ثقل وت ىيل مدربي كرة القدم 

 م.4226
 ديريــة الشــباب والرياضــة بمحافظــة المنيــا حاكــل عمــى دورة فــي الحاســب اتلــي واإلنترنــت بم

 م.4222
  م.6777حاكل عمى الدورة التنشيطية لمدربي كرة القدم النسائية من معيد كرة القدم 
  م.6779لكرة القدم  المكريحاكل عمى الدورة األساسية لمدربي منطقة المنيا من االتحاد 
  بالقاىرة األمريكيةحاكل عمى دورة في المغة االنجميزية من الجامعة. 
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 -بيبنبث ببألعًبل اإلنشبئيت وانتطبيقيت:
 

 -أوالً: انتذريس واإلشزاف عهً يىاد قسى عهىو احلزكت انزيبضيت: 
 

 قام خالل عمله بقطم علىم الحزكت الزياضيت بخدريظ اإلاقزراث الخاليت:
 

 )أ( يزحهت انبكبنىريىس:
 

 قسم عموم الحركة الرياضية. -6

 انذراسيانفصم  انفزقت ادلبدة و
 الثاوي -الاول  الثاهيت )بىين وبىاث(-الاولى مبادئ العاب اإلايدان واإلاضمار 1

 ألاول  تالثاهي مبادي الجمباس 2

 ألاول  الثاهيت )بىين وبىاث( مبادئ علم الحزكت 3

 الثاوي الثالثت )جدريب( الحزكي لالخدلي 4

 الثاوي الزابعت )جدريب( اإلايكاهيكا الحيىيت  5

 الثاوي الثالثت )جدريظ( الحزكي الخعلم 6
 

 .قسم التدريب الرياضي-4

 انفصم انذراسي انفزقت ادلبدة و
 الاول  الزابعت -الثالثت  جخصص كزة قدم

 الثاوي الزابعت -الثالثت  الخدريب اإلايداوي
 
 

 )ة( يزحهت انذراسبث انعهيب:
 
 

 .الزياضت والاقطام ألاخزي قام بخدريظ اإلاىاد آلاجيت بقطم علىم الحزكت 
 

 انفزقت ادلبدة انقسى ادلزحهت 
 دبلىم جدريب ألاضظ الحزكيت للخدريب الزياض ي الخدريب الزياض ي مزخلت الدبلىم 1

 الاولى اإلايكاهيكا الحيىيت   الخدريب الزياض ي مزخلت اإلااحطخير 2

 الاولى جعبيقاث في علم الحزكت                      علىم الحزكت الزياضيت مزخلت اإلااحطخير 3

 الاولى أضاضياث علم الحزكت                                علىم الحزكت الزياضيت مزخلت اإلااحطخير 4

 الثاهيت الخعلم الحزكي   علىم الحزكت الزياضيت مزخلت اإلااحطخير 5

 الثاهيت الحزكي الىمى  علىم الحزكت الزياضيت مزخلت اإلااحطخير 6
 

  :إعذاد يذكزاث غري ينشىرة  نهًقزراث انتبنيت- 
 التحميل الحركي الفرقة الثالثة )شعبة تدريب( -4   مبادئ عمم الحركة الفرقة الثانية)بنين وبنات (. -6
 التعمم الحركي الفرقة الثالثة )شعبة تدريس(. -2    الميكانيكا الحيوية الفرقة الرابعة )شعبة تدريب( -4
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 حبنيب: انبحج انعهًي واألنشطت انعهًيت األخزي:
 -: قائمة بالرسائل التي تم االشرف عمييا  -6

 مىضىع البدث الاضـــــــم م

 "عالقت الىقل الحزكي بدقت الخصىيب بالزأص مً الىثب في كزة القدم". )جمت اإلاىاقشت( ( بالكليتماحطخير)كزيم عبد الزخيم  1

2 
( ماحطخيرمدمىد ضيد عىيظ 

 بالكليت.

اإلاشدوج على حهاس الحزكاث  طللهبى  تالشقلبت الجاهبيباليدًً في مهارة  الارجكاس دًىاميكيت "

 ألارضيت ".)جمت اإلاىاقشت(

3 
( ماحطخيراضماء هاجح عبد العشيش )

 بالكليت

للخىحيه الفىري لخعىيز مطخىي ؤلاهجاس إلاهارة الىثب العىيل  ى"جصميم بزهامج الكتر وو

 ".)جمت اإلاىاقشت( لالعب العاب القىي 

4 
( ماحطخير)فاظمت خطين مدمىد

 بالكليت.

".)جمت لبيىميكاهيكيتا اإلاؤشزاث فى ضىء sissonneوالدفع إلاهارة  مزخلت الارجكاس "جعىيز 

 اإلاىاقشت(

5 
عبدهللا مدمد عشام) ماحطخير( 

 بالكليت.

م ضباخه في اوإلابياد الشباب  888" دراضت جدليليت لبعض اإلاخغيراث الكيىماجيكيت لطباق 

 ")جمت اإلاىاقشت(2814

6 
رخمت رمضان سغلىل) ماحطخير( 

 بالكليت.

م 118الفزوق البيىميكاهيكيت بين مطخىياث ألاداء اإلادليت والعاإلايت في ضباق "

 ")جمت اإلاىاقشت(خىاحش

7 
قاًد ) ماحطخير(  اضالم حمعت

 بالكليت

اثز حغيير مقبض البدء فى ضباخت الظهز على بعض اإلاخغيراث البيىكيىماجيكيت لدي 

 الطباخين الىاشئين")جمت اإلاىاقشت(

9 
مها على سيً العابدًً) ماحطخير( 

 بالكليت

للشقلبت ألاماميت الحزة بالهبىط اإلاىفزد علي حهاس عارضت الخىاسن  الخدليل البيىميكاهيكي"

 "")جمت اإلاىاقشت(كأضاص لىضع الخمزيىاث هىعيت

18 
مزوان مدمد عبداإلاجيد) ماحطخير( 

 بالكليت

تها ببعض " الخدليل البيىميكاهيكي إلاهارة الخدويظ لحزاص اإلازمي في كزة اإلااء و عالق

 اإلاىاقشت( ")جمتالقدراث البدهيت الخاصت

11 
صابزيً صبري عثمان) ماحطخير( 

 بالكليت

"دراضت جدليليت لفاعليت الخدزكاث  الخععيت الهجىميت في بعىلت كأص الامم الافزيقيت 

 م".)جمت اإلاىاقشت(2816لكزة القدم اليطائيت

12 
غادة عبدالعال اخمد) ماحطخير( 

 بالكليت

"جأثير بزهامج جدريبي للخىاسن العضلي على بعض اإلاخغيراث البدهيت واإلاهاريت لالعباث كزة 

 القدم اليطائيت")جمت اإلاىاقشت(

13 
)ماحطخير( مدمىد مدمد حمعت

 بالكليت
 )جمت اإلاىاقشت("دراضت جدليليت للمدركاث الصحيت لدي هاش ئ كزة القدم"

 ماحطخير() هبه مدمد عبدالطالم 14
"اإلاخغيراث البيىكيىماجيكيت للكماث وعالقتها باإلاؤشزاث الخيبؤيه إلصاباث الزأص الداخليت 

 )جمت اإلاىاقشت(للمالكمين"

15 
الاء شعبان مدمد ) ماحطخير( 

 بالكليت

"الخدليل الكيفي اإلادعىم بالىضائغ اإلاخعددة لخعليم بعض مهاراث الكزة العائزة لخالميذ 

 اإلاىاقشت()جمت اإلازخلت الابخدائيت"

16 
)ماحطخير(  معاوع كزيم اخمد

 بالكليت

ضىت واإلاطخىي العاإلاي في دفع  16"الفزوق البيىميكاهيكيت بين الالعبين الىاشئين جدت 

 الجلت"

17 
مدمىد ضيد عىيظ عبده )دكخىراه( 

 بالكليت

 "الخغيراث الخكىيكيت لزبغ مهاراث الجمل الحزكيت على حهاس اإلاخىاسيين  في ضىء جعىيز 

 الحالت البدهيت"
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  )دكخىراه( رخمت رمضان سغلىل  18
  صالح )دكخىراه(خالد  19
  )دكخىراه( مزوان مدمد عبداإلاجيد 28
  )دكخىراه(كزيم مدمد عبد الزخيم 21

 
  األحببث انعهًيت ادلنشىرة

  البيوميكانيكية القياسات االنثروبومترية وعالقتيا بمستوى االنجاز في ضوا بعض  المتغيرات
 لالعبي الن)بة في الوثب الطويل.

  المحددات البيوميكانيكية لمركمة الحرة المباشرة بوجو القدم األمامي الـدا)مي فـي منطقـة التكـويب
 الملثر ك ساس لوضع تدريبات )اكة في كرة القدم.

 .النموذج البيوميكانيكى لألداا األمثل في الوثب الثالثي 
 حواجز. 662)طوة الحاجز لسباق  ديناميكية االرتكاز في 
  دراسة بعض ال)كائص الكينماتيكية ك ساس تعميمي لمشقمبة األمامية الحرة باليبوط المنفرد عمي

 جياز عارضة التوازن.
  التقدير البيوميكانيكى لممظاىر الحركية ألداا ميارة الشقمبة األمامية الحرة  باليبوط المنفـرد عمـي

 جياز عارضة التوازن.
 ت ثير المكمل الغذائي )بروتينات الشرش( عمى بعض المتغيرات البدنية والبيوميكانيكية  دراسة

 م حواجز رجال)دراسة مقارنو(.662الملثرة في )طوة الحاجز األ)ير في سباق 
 

 مبشبركت طالة انذراسبث انعهيب انتي مت اإلشزاف عهيهب : األحببث انعهًيت ادلنشىرة
 

 لمتكويب بالرأس من الوثب في كرة القدم . ال)كائص البيوميكانيكية 
 . دراسة تحميمية لمكمات األكثر ت ثيرا في إكابات الرأس الدا)مية لممالكمين 
  المتغيرات البيوكينماتيكية لمرحمة االرتكاز والدفع في ميارةsissonne . 
  مع ربع لفة لميبوط المزدوج المتغيرات البيوكينماتيكية لمرحمة االرتكاز والدفع في ميارة الشقمبة الجانبية

 عمى جياز الحركات األرضية.
 . ت ثير برنامر مقترح  باست)دام الحاسب اتلي عمى تحسين المستوى الرقمي  لموثب الطويلم 
  م .4262متر سباحة حرة ب ولمبياد الشباب  822استراتيجية تنظيم السرعة )الل سباق 
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 ( بنات66-64لميارة البدا في سباحة الظير لبعض سباحي ) دراسة تحميمية لممتغيرات البيوكينماتيكية  

 ت ثير است)دام الوسائط المتعددة فى تطوير دقة ميارة االرسال من أعمى فى الكرة الطائرة لمناشئين. 

 .دراسة المدركات الكحية لالعبي كرة القدم بمحافظة بنى سويف 

 


