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 والتروٌح الرٌاضٌة اإلدارة قسم ورئٌس أستاذ

 سوٌف بنً جامعة الرٌاضٌة التربٌة بكلٌة

 -المؤهالت العلمية: البياًاث الشخصيت

 : العربيتماللغت اال

 اللغت الثاًيت: االًجليزيت

 التدرٌس

 القراءة

 الرٌاضٌة اإلدارة قسم ورئٌس أستاذ

 جامعة الرٌاضٌة التربٌة بكلٌة والتروٌح

 .سوٌف بنً

 البوابة. االهرام حدائق ح98:  العنوان

 (1) رقم فٌال.  االولً

  متزوجة/  االجتماعٌة الحالة

 01223537618:  التلٌفون

 Samiafarid73@yahoo.com االمٌل:

 . حلىاى جاهعت/  الرياضيت التربيت مليت م 1995 هايى الرياضيت التربيت بنالىريىس -

 .أسيىط جاهعت/الرياضيت التربيت مليت م30/7/2000الرياضيت التربيت هاجستير -

 جاهعت الرياضيت التربيت مليت م26/6/2005 الرياضيت التربيت في الفلسفت دمتىراٍ -

 . أسيىط

 . فيصل الولل جاهعت/  التربيت مليت م 20/9/2009 البذًيت التربيت بقسن هساعذ أستار -

  فيصل الولل جاهعت/  التربيت مليت م 2012/ 30/6  البذًيت التربيت قسن في هشارك أستار- 

 م2017  عام سىيف بٌي جاهعت/  الرياضيت التربيت مليت/  الرياضيت االدارة بقسن استار -

 الوهاراث

 اللغـاث

 االهتمامات

 -:التدرج الوظيفي

 .م26/2/1997 هي اعتبارا أسيىط جاهعت الرياضيت التربيت بنليت األلعاب بقسن هعيذ 

 هي اعتبارا أسيىط جاهعت الرياضيت التربيت بنليت األلعاب بقسن هساعذ هذرس

 .م24/9/2000

 أسيىط جاهعت الرياضيت التربيت بنليت والترويح الرياضيت اإلدارة بقسن هساعذ هذرس

 .م12/9/2004

 أسيىط جاهعت الرياضيت التربيت بنليت والترويح الرياضيت اإلدارة بقسن هذرس

 .م31/7/2005

 سىيف بٌي جاهعت الرياضيت التربيت بنليت الرياضيت اإلدارة بقسن هذرس

 .م1/7/2008

 السعىديت العربيت بالوولنت فيصل الولل جاهعت البذًيت التربيت بقسن هساعذ أستار

 .م20/9/2009

 جاهعت/  الرياضيت التربيت مليت م 2012/ 30/6  الرياضيت االدارة بقسن هساعذ أستار

 . سىيف بٌي

  فيصل الولل جاهعت/  التربيت مليت م 2012/ 15/9  البذًيت التربيت بقسن هشارك أستار

 سىيف بٌي جاهعت/  الرياضيت التربيت مليت/  م2017 الرياضيت االدارة بقسن أستار

 تطوٌر الذات

 والمبارزةالطائرة الكرة ممارسة 



 

 -و الدراسات العليا: البكالوريوسلمرحلة   الدراسية المقررات تدريس
 -:البكالورٌوسأوال : 

 المقررات التً تم دراستها  

 الرٌاضً التسوٌق مقرر الرٌاضً االعالم مقرر الرٌاضٌة اإلدارة مقرر

 الحركً اإلٌقاع الصحٌة الثقافة مقرر واللٌاقة الصحة مقرر

 الحركً التعبٌر مقرر علً اإلشراف الرٌاضً التروٌح الصحٌة التربٌة مقرر

 المقررات التً تم االشراف علٌها  

 والخارجٌة الداخلٌة العملٌة التربٌة الجمباز مقرر الرٌاضٌة التمرٌنات مقرر

 . فٌصل الملك جامعة– التربٌة بكلٌة(  االطفال رٌاض – المعلومات تقنٌة - البدنٌة التربٌة) لقسم العملً التربٌة علً

 :- العلٌا الدراسات : ثانٌا

 المقررات التً تم دراستها

 والعالقات الرٌاضً االعالم مقرر
 العامة

 والجماعات القٌادة سٌكولوجٌة الرٌاضٌة االدارة فً متقدمة دراسة
   الرٌاضٌة

 المدرسٌة االدارة الرٌاضٌة االدارة فً بحث حلقة الرٌاضً التسوٌق مقرر

 دراسات الرٌاضٌة المشروعات تقوٌم الرٌاضً المجال فً األعمال إدارة
 " الجدوى

 التربٌة دبلوم) الحركً االٌقاع
 فٌصل الملك جامعة -البدنٌة

  (فٌصل الملك جامعة– البدنٌة التربٌة وماجستٌر دبلوم) الرٌاضٌة االدارة
 

 : المنشورة العلمية األبحاث
 التربٌة وفنون لعلوم أسٌوط مجلة- الطائرة للكرة المصري باإلتحاد العاملٌن تمكٌن علً التنظٌمٌة الثقافة أثر 1

 2006 مارس أسٌوط جامعة/ الرٌاضٌة

/  والرٌاضٌة  القانون مؤتمر" الطائرة للكرة الرٌاضٌة الفرق إلداري الوظٌفً األداء علً التدرٌبٌة البرامج تأثٌر 2
 2007 مارس 7-6  أسٌوط جامعة/  الحقوق كلٌة/  الرٌاضٌة التربٌة كلٌة

 الوظٌفٌة االلتزامات علً وأثرها األبعاد متعدد النموذج باستخدام الطائرة الكرة لمدربً القٌادٌة األنماط تقٌٌم 3
 ابرٌل 17 حلوان جامعة/  للبنٌن الرٌاضٌة التربٌة كلٌة 54 العدد/  الدولً السنوي العلمً المؤتمر".  لالعبٌن
2008 

 التربٌة وفنون لعلوم أسٌوط مجلة العربٌة مصر بجمهورٌة الرٌاضٌة الفرق لمدربً اإلدارٌة المهارات تقوٌم 4
 2008 نوفمبر أسٌوط جامعة/  الرٌاضٌة التربٌة كلٌة/  العدد  3 ج  الرٌاضٌة

                                            والرٌاضة بالشباب العاملٌن لدي مواجهتها علً  والقدرة لألزمات االستعداد علً البشرٌة الموارد تنمٌة تأثٌر 5
 

 بالكوٌت والرٌاضة لشباب العامة واإلدارة بمصر والرٌاضة الشباب مدٌرٌات بٌن مقارنة دراسة 6

The Impact of Human Resources Development to prepare to crises and the Ability of 
workers at youth & sports administrations to face them 

7 

A comparative study between directorates of youth & sports in Egypt and the general 
administrate of youth & sports I Kuwait” World journal of sport sciences )  w. j . s . s)   

university of Tehran2010 

8 

 الحوكمة مبادئ ضوء فً الرٌاضٌة االتحادات ببعض الحكام للجان االدارٌة للسٌاسات مقترح تصور 9
 الجزء( 73) المجلد حلوان جامعة/ للبنٌن الرٌاضٌة التربٌة كلٌة/ الرٌاضة وعلوم البدنٌة للتربٌة العلمٌة المجلة



 

 2015 ٌناٌر الثالث

 اسٌوط مجلة العربٌة مصر بجمهورٌة الطائرة للكرة المصري لالتحاد االنجاز بمقومات وعالقتها الوقت ادارة 10
 2014 اسٌوط جامعة/  الرٌاضٌة التربٌة كلٌة/  الرٌاضٌة التربٌة وفنون لعلوم

 الشباب بوزاره العاملٌن لدي الوظٌفً االداء علً واثرها القرار اتخاذ وفاعلٌة السلطة تفوٌض بٌن العالقة 11
 قناة جامعة/  االولمبً البطل صناعة( العربً والوطن الرٌاضة تحدٌات) الثالث الدولً المؤتمر.  والرٌاضة
 "4/2016/ 24-21 الشٌخ شرم – بالعرٌش الرٌاضٌة التربٌة كلٌة -السوٌس

 لعلوم اسٌوط مجلة/ األداء كفاءة برفع وعالقتها الطائرة للكرة المصري باالتحاد العاملٌن لدي المعرفة إدارة 12
 2016اسٌوط جامعة/  الرٌاضٌة التربٌة كلٌة 44 عدد/  3 ج الرٌاضٌة التربٌة وفنون

 جامعة/ الرٌاضٌة التربٌة بكلٌة الحرٌق كوارث مواجهة سٌنارٌوهات وفاعلٌة كفاءة علً االبتكاري التفكٌر اثر 13
 حلوان جامعة م2016/  نوفمبر/  للبنٌن الرٌاضٌة التربٌة كلٌة/ 17ال الدولً العلمً المؤتمر سوٌف بنً

 الدولً المؤتمر  التحلٌل ضوء فً المصرٌة الرٌاضٌة االتحادات إدارات مجالس ألعضاء إدارٌة  تنمٌة  برنامج 14
 ابرٌل/  االسكندرٌة جامعة/  للبنات الرٌاضٌة التربٌة كلٌة/ الوظٌفISHPESً  الدولً لالتحاد عشر الثامن

 م 2017

 للتربٌة العلمٌة المجلة/ الرٌاضٌة األندٌة إدارة فً المتمٌز اإلداري األداء لدعم كمدخل االبتكارٌة القدرات تنمٌة 15
 2017 حلوان جامعة/ للبنٌن الرٌاضٌة التربٌة كلٌة/  الرٌاضة وعلوم البدنٌة

 

 الدورات التي تم الحصول عليها
 الدورات من داخل جمهورية مصر العربية

م.7>>4دورة تحكيم لمكرة الطائرة  1   
م.41/5118/;4أعضاء هيئة تدريس بعنوان " االتجاهات الحديثة في التدريس " دورة تنمية قدرات  2  
م.41/44/5118دورة تنمية قدرات أعضاء هيئة تدريس بعنوان " مهارات العرض الفعال "  3   
م.5119/:/45دورة تنمية قدرات أعضاء هيئة تدريس بعنوان " توكيد الجودة واالعتماد "  4   
م.64/41/5119أعضاء هيئة تدريس بعنوان " إعداد كتابة البحوث العممية ونشرها دوليًا " دورة تنمية قدرات  5  
م:4/511/:4ن " تصميم المقررات " دورة تنمية قدرات أعضاء هيئة تدريس بعنوا 6  
م.:8/511/:دورة تنمية قدرات أعضاء هيئة تدريس بعنوان " استخدام التكنولوجيا في التدريس "  7  
م.:511/:/7تنمية قدرات أعضاء هيئة تدريس بعنوان " الجوانب القانونية بالجامعات " دورة  8  
م :511دورة لمترقي لتحكيم الكرة الطائرة عام  9  

"5149دورة تنمية قدرات اعضاء هيئة تدريس بعنوان "مهارات االتصال في انماط التعميم المختمفة  10  
"5149بعنوان "اداب وسموك المهنة في العمل الجامعي  دورة تنمية قدرات اعضاء هيئة تدريس 11  
 5149/;/51دورة تنمية قدرات اعضاء هيئة تدريس بعنوان "االدارة الجامعية 12
 :514/:/58دورة تنمية  قدرات اعضاء هيئة التدريس بعنوان )الجوانب المالية والقانونية (  13
 :514/:/59بعنوان )ادارة الوقت واالجتماعات (دورة تنمية  قدرات اعضاء هيئة التدريس  14

 :514/:/:5( تدورة تنمية  قدرات اعضاء هيئة التدريس بعنوان )نظم تقويم االختبارا 15

 



 

 السعودية العربية المممكة من عميها الحصول تم التي الدورات
م.5141/ 51/45فيصل / توصيف المقرر من عمادة ضمان الجودة واالعتماد ااالكاديمي / جامعة الممك  16  
/ 45/:5مفاهيم الجودة واالعتماد من عمادة ضمان الجودة واالعتماد ااالكاديمي / جامعة الممك فيصل /  17

م.5141  
م.5144/ 6/4ممف المقرر من عمادة ضمان الجودة واالعتماد ااالكاديمي / جامعة الممك فيصل /  18  
م.5144/ 48/6ة واالعتماد ااالكاديمي / جامعة الممك فيصل / التعمم والتعميم  من عمادة ضمان الجود 19  
الدعم االكاديمي والخدمات الطالبية من عمادة ضمان الجودة واالعتماد ااالكاديمي / جامعة الممك فيصل /  20

م.5144/ 55/6  
م.5144/ 7/>4/ استراتيجيات التدريس من عمادة ضمان الجودة واالعتماد ااالكاديمي / جامعة الممك فيصل  21  
spss البرنامج التدريبي البحوث الكمية وبرنامج  21 من عمادة ضمان الجودة واالعتماد االكاديمي / جامعة الممك  

م.5144/ 4/8فيصل /   
/ 6/8البرنامج التدريبي بالك بورد  من عمادة ضمان الجودة واالعتماد ااالكاديمي / جامعة الممك فيصل /  23

م.5144  
/ 41/8أساليب التقويم الشامل  من عمادة ضمان الجودة واالعتماد ااالكاديمي / جامعة الممك فيصل /  24

م.5144  
 تدريب المدربين من عمادة ضمان الجودة واالعتماد ااالكاديمي / جامعة الممك فيصل/ 25
م.5144/ 48/8 26  
27  5144 publisher إعداد مجمة بحثية باستخدام     
م 5144دورة عن الجودة في كمية التربية )بالمغة االنجميزية ( 28  
م 5144التقويم الذاتي والتخطيط االستراتيجي لمجودة  29  
م5144مهارات التفكير بالقبعات الست 30  
5144دورة تدريبية بعنوان )مهارة اختيارك طبق صحي يناسب حالتك ( لمسنة التحضيرية  31  
مع فريق جامعة أوهايو . عن الجودة ورشة عمل 32  
 ورشة عمل لممف وتقرير المقرر بالمغة االنجميزية . 33
44/4768/>4دورة تدريبية ) مهارات االتصال الفعال (  34  
51/44/4768دورة تدريبية ) مبادئ اإللقاء المتميز (  35  
54/44/4768دورة تدريبية ) سباعية التأثير والفن (  36  
سهام المؤلفين دورة تدريبية  37 :476/ 51/4مقاييس تقييم المجالت العممية وا   
:4/476/;5دورة تدريبية ) التعامل مع األعداد الكبيرة (  38  
:5/476/;4دورة تدريبية )البحث العممي من الفكرة الي النشر( لغير الناطقين بالعربية  39  
40 Training course (TOT at professional Level) 8/41/5149  



 

9/6/5149( توجه حديث في تحسين أداء الطالب“لتقويم البديل  41  دورة تدريبية )ا 
 دورة تدريبية ( 6/5149/;5( تطبيقات قوقل في التعميم ومجال العمل ماستخدا 42
43 5:/44/5149   Non Arabic Speakers (Portfolio)   التقويم البديل: البرتفوليو تدريبية ) دورة

  عليها الحصول تم التي الشهادات
م.84/3/8554شيادة تقدير الجتياز " الدورة األساسية لمتأىيل القيادي " بكمية التربية الرياضية جامعة اإلسكندرية  4  
م.8/88/8555شيادة تقدير من معيد إعداد القادة بحموان في مجال " التثقيف القيادي "  5   
م.8002شيادة تقدير لممشاركة في تنظيم أسبوع شباب الجامعات في جامعة أسيوط  6  
/  8002شيادة تقدير من وحدة توكيد الجودة واالعتماد لمحصول عمي تقدير " ممتاز " في تقويم األداء الجامعي  7

م.8003  
م.3/2/8003سيوط شيادة تقدير لممشاركة في فعاليات المؤتمر األول بجامعة أ 8  
9 8002 ( TOIFL ) شيادة الجتياز دورة 
: ICDL دورات رخصة القيادة الدولية لمكمبيوتر الجتياز   شيادة 
شيادات شكر من وكيمة الكمية لشئون المكتبات . 2عدد  ;  
  شيادة تقدير من عمادة السنة التحضيرية . >

  شيادة تقدير من المشرفة عمي أقسام الطالبات . 41
 شيادة تقدير من مركز تحسين األداء لمتدريب   44
 شيادة تقدير من وكيمة الكمية العممية. 45
  شيادة تقدير من قسم التربية البدنية . 46
 شيادة تقدير من مدرسة النورانية األىمية  47
 شيادة تقدير من النخبة األىمية  48
 شيادة تقدير من مدرسة شعاع الخميج الدولية  49
 شيادة تقدير من لجنة سير االختبارات بااللتزام في المراقبات :4
.8221عمادة شئون المكتبات لعام  نشيادة تقدير م ;4  
8222شيادة تقدير لممشاركة في لجنة الجودة بالكمية  >4  
  شيادة تقدير من كميو الحاسب والعموم اإلدارية . 51
 شيادة تقدير من فريق جامعة أوىايو. 54
8223/ 8/ 88شيادة حضور دورة تدريبية من عمادة التطوير الجامعي  55  
8223/ 84/8شيادة حضور دورة تدريبية من عمادة التطوير الجامعي  56   
85/8/8223شيادة حضور دورة تدريبية من عمادة التطوير الجامعي  57  
2/80/8082شيادة حضور دورة تدريبيو من عمادة التطوير وضمان الجودة  58  
  3/8/8224شيادة حضور دوره تدريبية من عمادة التطوير وضمان الجودة  59



 

88/8/8224شيادة تقدير من الشراكة المجتمعية   :5  
 شيادة تقدير من عمادة التطوير وضمان الجودة لتقديم برنامج تدريبي لموظفات الجامعة بعنوان  ;5
88/88/8082 ) القيادة االدارية الفاعمة ( بتاريخ >5  
شيادة تقدير من مركز افالذ لتنميو الطفل بالمنطقة الشرقية لممشاركة بورقة عمل في ممتقي الطفل االول بجامعة  61

85/88/8082الممك فيصل   
شيادة تقدير من عمادة التطوير وضمان الجودة لتقديم برنامج تدريبي لموظفات الجامعة  64  
65  20 /2/8083  
م88/88/8083من عمادة التطوير وضمان الجودة لتقديم برنامج تدريبي بعنوان ) اتخاذ القرار (  شيادة تقدير 66  

  واإلدارة والتدريب التحكيم مجال

 

 

 

 

 

 

  

 م6/9/2020 سوٌف بنً جامعة/  الرٌاضٌة التربٌة كلٌة/ والتروٌح الرٌاضٌة االدارة قسم رئٌس*

  1/1438/ 16 عام منذ فٌصل الملك بجامعة االستشارٌة اللجنة عضو*

 ." ثانٌة درجة"  الطائرة للكرة حكم*

  . م1997 من أسٌوط جامعة الرٌاضٌة التربٌة بكلٌة الطائرة الكرة فرٌق تدرٌب*

 .الطائرة للكرة المصري باالتحاد الطائرة الكرة تحكٌم مجال فً محاضر*

 2016  الً 2009 عام من البدنٌة التربٌة قسم منسقة*

 .  الرٌاضٌة اإلدارة مجال فً العربٌة األعمال إدارة جمعٌة فً محاضر*

 . فٌصل الملك جامعة. الجودة وضمان التطوٌر عمادة فً محاضر*

 . الرٌاضٌة المهن نقابة فً محاضر*



 

  فيها المشاركة تم التي األنشطة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المجتمع لخدمة الرٌاضٌة التربٌة كلٌة لطالبات والشتوٌة الصٌفٌة الدراسٌة المعسكرات على اإلشراف فً المشاركة

 .م1997 عام من البٌئة وتنمٌة

 . م1997 عام من. أسٌوط جامعة -الرٌاضٌة التربٌة بكلٌة الرٌاضٌة العروض فً المشاركة

 .بحلوان القادة إعداد معهد فً المشاركة

 -: ومنها  م2008 الً م1997 عام منذ أسٌوط بجامعة والندوات االحتفاالت تنظٌم المشاركة

 العلمٌة الندوات من وغٌرها -بالكلٌة الخرٌجٌن حفل -الخرٌجٌن تنصٌب احتفاالت – الدراسً العام بدء احتفاالت

  بالجامعة

 فبراٌر أسٌوط جامعة رحاب فً المقامة والعربٌة المصرٌة الجامعات لشباب السادس األسبوع فعالٌات فً المشاركة

 م2003

 .أسٌوط جامعة/  الرٌاضٌة التربٌة لكلٌة الطائرة الكرة لتحكٌم دورة تنظٌم فً المشاركة

 .م2006 أسٌوط جامعة الرٌاضٌة التربٌة كلٌة/  والتروٌح الرٌاضٌة اإلدارة لقسم األول المؤتمر تنظٌم فً المشاركة

 .أسٌوط لجامعة العلٌا والدراسات البكالورٌوس لمرحلة كنترول عضو

 .م2006 أسٌوط بجامعة"  والقانون الرٌاضة"  لمؤتمر التحضٌرٌة اللجنة عضو

  . م 2009 حت1998ً عام منذ سوٌف وبنً أسٌوط بجامعة الرٌاضٌة التربٌة بكلٌتً القدرات اختبارات لجان عضو

  م2009 حت1998ً عام من.سوٌف وبنً أسٌوط بجامعتً اآلسر بعض علً اإلشراف

 .م18،19/2/2009 باألقصر المقام للرٌاضة القومً للمجلس التروٌحً الٌوم علً اإلشراف

 . م2009سوٌف بنً جامعة/  الرٌاضٌة التربٌة بكلٌة الثقافٌة اللجنة مستشارة

 . م2009.سوٌف بنً جامعة/  الرٌاضٌة التربٌة بكلٌة والبحوث العلٌا الدراسات لجنة عضو

 م.2009سوٌف بنً جامعة/  الرٌاضٌة التربٌة لكلٌة األول التروٌحً الٌوم علً اإلشراف



 

 السعودية المملكة في اإلعارة فترة خالل األنشطة
م 5151/>/9عضو مجمس كمية التربية الرياضية جامعة بني سويف   

ه ;4/476/ 49منذ عام  عضو المجنة االستشارية لجامعة الممك فيصل  

.عضو مجمس قسم التربية البدنية  

 عضو لجنة الجودة بكمية التربية. 

بالقسم.  االختباراتعضو لجنة   

  .عضو لجنة شئون الطالبات

  .عضو المجنة العممية

 عضو لجنة العالقات العامة

  عضو لجنة الصحة والمياقة بالقسم 

7/4764/ 51( بكمية العموم جامعة الممك فيصل  المرأةمقررة ندوة )صحة  -  

48/9/4764مقررة حممة صحة ولياقة الطفل بكمية التربية جامعة الممك فيصل  -  

مبكرا  تبدأالمشاركة في تنظيم المياقة  -  

) كمية التربية _ السنة التحضيرية ( المشاركة في المشي الرياضي لطالبات الجامعة  -  

م>511المشاركة في افتتاح المركز االستشاري لمصحة والمياقة  -  

المشاركة في ندوة نظرة مستقبمية إسالمية لحل مشكالت التربية البدنية . -  

مقررة  نشاط حممة اإلقالع عن التدخين ) اتركها (  -  

  4/4767/:مقررة نشاط الحفل الختامي لمسنة التحضيرية  -

ه .44/4766/>5المشاركة في تنظيم )يوم الغذاء العالمي( الموافق  -  

ه41/4/4767التخطيط لألسبوع العالمي لمصحة ) نبض الصحة ( لكمية العموم  -  

ه 8/4767/ 61اإلشراف عمي يوم المشي الرياضي لمكمية العممية   -  

ه 4767المشاركة في ) يوم البيئة ( لكمية التربية  -  



 

8/4767/ 59إلقاء محاضرة بالجامعة )أهمية النشاط البدني لمفرد(  -  

58/8/4767المشاركة بتجهيز ركن خاص باسم القسم في الكمية العممية في األسبوع الصحي  -  

56/41/5146إلقاء محاضرة بالجامعة بعنوان ) الرياضة والمرأة (  -   

4768/ 5/ 47مقررة نشاط حوادث السير ) يكفينا حوادث ... يكفينا فقد أحباب (  -  

المشاركة في يوم التدخين العالمي مع كمية الحاسب والعموم اإلدارية  -  

( لممممكة . 8;الي  1;العيد )المشاركة في فعاليات اليوم الوطني لكمية العموم من  -  

9/4769/:4مقررة نشاط تكريم عامالت النظافة في الجامعة ) نشعر بكم (     

44/4769/;مشرف عممي عمي نوادي األنشطة الطالبية بالجامعة بتاريخ  -  

;45/5/476القاء محاضرة لنزيالت سجن االحساء عن )اهمية النشاط الرياضي لممراة ( بتاريخ  -  

لبرنامج  )القيادة االدارية الفاعمة ( في عمادة التطوير وضمان الجودة .مقدمة  -  

;476/ 6/ 49مقررة نشاط )صحتك تهمنا( بكمية اآلداب ) االعداد العام ( يوم االثنين الموافق  -  

:45/45/514مقدمة لبرنامج)اتخاذ القرار ( في عمادة التطوير وضمان الجودة  - 

;51/6/514طفال في المممكة ( لمركز نبض بالرياض بتاريخ القاء محاضرة عن )سمنة اال -  
;54/6/514مقدمة لبرنامج العمل الجماعي في عمادة التطوير وضمان الجودة -  

;6/41/514ورشة عمل في كمية اآلداب االعداد العام عن) العمل الجماعي( - 

>514ورشة عمل بجامعة الممك فيصل بعنوان ) امرأة قيادية بروح ايجابية ( - 

>8/4/514ندوة بعنوان )موضوعات مختارة في رياضة المرأة ( -  

االشراف عمي اليوم التطبيقي لمقرر االدارة الرياضية لطالبات الدبموم بالتعاون مع مدرسة رؤية المستقبل-  

تقييم برامج عموم الرياضة لبعض الجامعات في المممكة  .-  

تذة المساعدين في بعض الجامعات السعودية  تقييم عدد من االبحاث العممية لألساتذة واالسا-  

 

 



 

 عليها اإلشراف تم التي األبحاث

 

 

 

 

 فيها المشاركة تم التي المؤتمرات

 

 

 

 

 

 

 

 

 والدكتوراه الماجستٌر لمرحلتً العلمٌة الرسائل بعض علً االشراف تم

.سوٌف وبنً اسٌوط بجامعتً   

-  المملكة فً مختلفة بجامعات( استاذ– مشارك استاذ)  للترقً ابحاث تقٌٌم

.السعودٌة العربٌة   

 أسٌوط بجامعة الرٌاضٌة التربٌة بكلٌة"  والرٌاضة القانون"  العلمً المؤتمر

 م2006

 -.م2006 باإلسكندرٌة جامعة للبنات الرٌاضٌة التربٌة بكلٌة العلمً المؤتمر

/  الرٌاضٌة التربٌة كلٌة والتروٌح الرٌاضٌة اإلدارة لقسم األول العلمً المؤتمر-

 .م2007/  أسٌوط جامعة

 جامعة/بالهرم للبنٌن الرٌاضٌة التربٌة بكلٌة النفس علم لقسم  العلمً المؤتمر

 م.2008 حلوان

 الواقع تشخٌص)  بعنوان فٌصل الملك بجامعة للطفل االول العلمً الملتقً-

 م 2016 دٌسمبر 19/  1438 االول ربٌع 20(  المستقبل واستشراق

 م3/4/2017  العربٌة مصر بجمهورٌة االسكندرٌة جامعة مؤتمر


