
 السرية الذاتية         

 

  

  .أسوان م32/11/1791 

1113112
3119

1211177221113112

http://www.bsu.edu.eg/homepage.aspx?Pid=1437

                       Tarek.Farouk@phed.bsu.edu.eg 

                                                

 .م3113مايو  32التربية الرياضية  دكتوراه -
 .م1779اغسطس/21التربية الرياضية  ماجستير -

 .م1772بكالوريس التربية الرياضية بتقدير جيد جدًا مع مرتبة الشرف  -

 

 .م1772نوفمبر  12معيد بقسم المناهج وطرق التدريس والتدريب  -
 .م1779سبتمبر  4دريب مدرس مساعد بقسم المناهج وطرق التدريس والت -
 .م3113يونيه  21مدرس بقسم المناهج وطرق التدريس والتدريب  -
 .م3114سبتمبر  13مدرس بقسم التدريب ارياضي وعلوم الحركة  -
 م3117 –م 3112مرشد أكاديمي بكلية التربية الرياضية جامعة الحديدة الجمهورية اليمينة  -
 . م3112بجامعة الحديدة بالجمهورية اليمنية انشاء قسم للطالبات بكلية التربية الرياضية  -
-م 3112رئيس قسم العلوم التطبيقية بكلية التربية الرياضية جامعة الحديدة الجمهورية اليمينة  -

 م3111
 .م3119اكتوبر 32( تخصص علوم حركة)أستاذ مساعد   -
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 .م3112-م 3111مشرفًا على معمل التحليل الحركى بكلية التربية الرياضية جامعة أسيوط  -
 .م3112سبتمبر  21( الميكانيكا الحيوية)أستاذ دكتور تخصص  -
من  وكيل كلية التربية الرياضية  لشئون التعليم والطالب  بالوادى الجديد  جامعة أسيوط -

م، شارك فى تاسيس كلية التربية الرياضية بالوادى 12/13/3114م الى 12/13/3112
يا الرياضة لمرحلة البكالوريوس وتمت الموافقة م،تم إنشاء برنامج تكنولوج3112الجديد منذ 
 . م3114يونية  32عليه فى 

-م 3112المدير التنفيذى لمعمل االستاذ الدكتور أحمد عبده جعيص للميكانيكا الحيوية  -
المؤسس والمدير التنفيذى لمعمل االستاذ الدكتور أحمد عبده جعيص للميكانيكا  م3112

  .جامعة أسيوط الحيوية بكلية التربية الرياضية
م 3112رئيس قسم التدريب الرياضي وعلوم الحركة كلية التربية الرياضية جامعة اسيوط من  -

 .تم إنشاء دبلومتى تكنولوجيا الرياضة والخواص وكبار السن  م3112الى 
 م 3112رئيس قسم التدريب الرياضي وعلوم الحركة كلية التربية الرياضية جامعة بنى سويف  -

 .م3113أنشأ معمل التحليل الحركى واالشراف علية بكلية التربية الرياضية جامعة أسيوط منذ  -
 .م3113رئيس لجنة مسابقات االسكواش بأسبوع شباب الجامعات  -
 .م1772 مدرب بمركز اللياقة البدنية والصحية بالكلية -
اضية جامعة اسيوط منذ رات علوم الحركة بكلية التربية الريساهم فى انشاء وتطوير مقر  -

 .م3112م الى 3112
 .م باستثناء فترة االعارة3112م الى 1772عضو كنتروالت الدراسات العليا والبكالوريوس منذ -
 (.باللغة العربية واالنجليزية.)منفذ الترقيم المحلى والدولى لمجلة الكلية -
 .مهورية اليمنيةم بجامعة الحديدة الج3111م الى 3112 عضو كنتروالت البكالوريوس منذ -
 .م بجامعة الحديدة الجمهورية اليمنية3111م الى 3112عضو مجلس الكلية وامين منذ  -
تطوير الئحتى كلية التربية الرياضية باسيوط والوادى الجديد، وذلك من خالل الرؤية المقترحة  -

جود و ظل فى )مستقبلية لتطوير برنامج قسم علوم الحركة  رؤيةلترقى لدرجة أستاذ بعنوان 
قدمت الى اللجنة العلمية الدائمة لترقية األساتذة ( تفاقية الجاتسا  إشكالية البنك الدولى و 
م والتى طبقت الى واقع باضافة قسم الميكانيكا الحيوية وتكنولوجيا 3112واألساتذة المساعدين 

وط، الرياضة لمنح متخصص تكنولوجيا الرياضة بكلية التربية الرياضية بالوادى الجديد واسي



 32المنعقدة في  244الجلسة رقم بموافقة مجلس شئون التعليم والطالب والجامعة بالقرار 
 .(مرفق خطاب شكر من الكليتين )م 3114يونيه 

لمعمل االستاذ الدكتور أحمد عبده جعيص للميكانيكا الحيوية بكلية التربية المدير التنفيذى  -
 .ثية وتدريب ستة كوادر للعمل بالمعملورقة بح 21الرياضية جامعة أسيوط وانجز قرابة 

 .م باختبارات التأهيل للدكتوراه3119االنتداب للعمل بجامعة بنى سويف  -
رات علوم الحركة كلية ساهم فى انشاء وتطوير مقر م، 3112النقل الى جامعة بنى سويف  -

   . التربية الرياضية جامعة بنى سويف
دراسية بالكلية مخططًا أو منفذًا لبرامج عضو بهيئة األشراف و التدريب بالمعسكرات ال -

 .المعسكرات
 .المشاركة في جميع أعمال االمتحانات ولجان رصد الدرجات للفرق الدراسية المختلفة -
 .م وحتى تاريخه1772عضو باللجان المختلفة الختبارات القبول بالكلية منذ عام  -
 .رات القبول بالكليةعضو لجنة الترجمة والرصد للقدرات البدنية والمهارية الختبا -

 

ومعهد  DAADهيئة الدادمن  بالتعاون( HAL)المؤتمر الدولى الرياضة والصحة عبر الحياه  -
 Otto Von Guerickeعلوم الرياضة بجامعة ماجدبورج بألمانيا، وشركة سيمي األلمانية 

University 3112م. 
 DAADهيئة الدادمن  بالتعاون  Sport Technology ورشة عمل لتكنولوجيا الرياضة -

 Otto Vonومعهد علوم الرياضة بجامعة ماجدبورج بألمانيا، وشركة سيمي األلمانية 
Guericke University 3112م  

ومعهد  DAADهيئة الدادمن  بالتعاون( AHA)الرياضة وكبار السن   المؤتمر الدولى الرياضة -
 Otto Von Guerickeرج بألمانيا، وشركة سيمي األلمانية علوم الرياضة بجامعة ماجدبو 

University 3112م 
ومعهد علوم  DAADهيئة الدادمن  بالتعاونكلية التربية الرياضية  المؤتمر العلمى لكلية  -

 Otto Von Guerickeالرياضة بجامعة ماجدبورج بألمانيا، وشركة سيمي األلمانية 
University ( م3112مارس )ريةباالسكند. 

ومعهد علوم الرياضة بجامعة  DAADهيئة الدادمن  بالتعاونبالغردقة  المؤتمر العلمى كلية -
نوفمبر ) Otto Von Guericke Universityماجدبورج بألمانيا، وشركة سيمي األلمانية 

 .وكان عضوًا باللجنة التحضيرية للمؤتمر وعضو لجنة البحوث .م3112



هيئة من  بالتعاون التربية الرياضية كليةب الربيع العربي الرياضة فى قل المؤتمر العلمى   -
 Ottoومعهد علوم الرياضة بجامعة ماجدبورج بألمانيا، وشركة سيمي األلمانية  DAADالداد

Von Guericke University (م3113نوفمبر ) وكان عضوًا باللجنة التحضيرية للمؤتمر
 .وعضو لجنة البحوث

رياضة لدارسي علو الرياضة بمحاضرة افتتاحية عام بالجامعة شارك في المؤتمر العلمي لل   -
 . م3114المجرية للتربية الرياضية

شارك في المؤتمر العلمي رياضة الهوكى بين الواقع والمامول عام  كلية التربية الرياضية  -
 .م3114جامعة الزقازيق

جرية للتربية شارك في المؤتمر العلمي للرياضة فى أوروبا كمستمع عام  بالجامعة الم -
  .م3111الرياضية

شارك في المؤتمر العلمي الرياضة المصرية والعربية بين الواقع والمأمول  كلية التربية  -
 .م1772الرياضية للبنين جامعة حلوان

شارك في أعمال الدورة الكشفية واإلرشادية بكليات التربية الرياضية بجامعات جمهورية مصر   -
 .م1772العربية 

نحو مستقبل أفضل للرياضة فى مصر والعالم "ال المؤتمر العلمى الثانى بالكلية شارك في أعم -
أبريل  ، وكان عضوًا باللجنة التحضيرية للمؤتمر وعضو لجنة االستقبال والتسكين"العربي 
 م1772

 (م1774)شارك في أعمال المؤتمر العلمى الثانى بالكلية  -
م 1771ة التربية الرياضية جامعة اسيوط منذ المشاركة فى كافة معسكرات الخدمة العامة بكلي -

 .م3112الى 
منذ جامعتى أسيوط وجامعة ماجد بورج وفقا لالتفاقيات المبرمة بينهما منسق المشروع بين -

 .م3112م الى 3111
عضو تنفيذى باالتفاقية الموقعة بين جامعة أسيوط ومعهد علوم الرياضة بجامعة ماجدبورج  -

مرفق خطاب تميز النجاز االعمال من الجانب ) DAADعلمى االلمانية بالمانيا وهيئة التبادل ال
 (.االلمانى

 .محاضر بالماجستير الدولى بمعهد علوم الرياضة بجامعة اتو فون جريغ بالمانيا بمجد بورج -
 .م3119-م3113محاضر بالدراسات التدريبية بمركز التثقيف بالنقابة العامة للمهن الرياضية  -
 .(العليا والبكالوريوس)كلية التربية الرياضية جامعة بنى سويف انات المشاركة فى امتح -
 (العليا والبكالوريوس).جامعة أسيوط –كلية التربية الرياضية المشاركة فى امتحانات  -



العليا ).جامعة أسيوط –كلية التربية الرياضية بالوادى الجديد المشاركة فى امتحانات  -
 (والبكالوريوس

 (العليا والبكالوريوس).جامعة سوهاج –كلية التربية الرياضية ات المشاركة فى امتحان -
 .(العليا والبكالوريوس)كلية التربية الرياضية جامعة جنوب الوادىالمشاركة فى امتحانات  -
 .(العليا والبكالوريوس)جامعة أسوان –كلية التربية الرياضية المشاركة فى امتحانات  -
 .(العليا والبكالوريوس)جامعة أسيوط – ةهندسكلية الالمشاركة فى امتحانات  -
العليا )جامعة الحديدة بالجمهورية اليمنية –كلية التربيةالرياضية المشاركة فى امتحانات  -

 . (والبكالوريوس
ومعهد علوم الرياضة بجامعة  DAADهيئة الدادمن  بالتعاون 2Dدرة الستخدام سمى  -

 مOttov on Guericke University 3119ماجدبورج بألمانيا، وشركة سيمي األلمانية 
ومعهد علوم الرياضة بجامعة  DAADهيئة الدادمن دورة السياحة الرياضية جامعة اسوان  -

 مOttov on Guericke University3112 ماجدبورج بألمانيا
 .م3114دورة التثقيف القيادى وزارة التعليم العالى معهد اعداد القادة -
لتحليل المباريات  DAADهيئة الدادمن   Utiliusوتيليوسدورة تدريبية الستخدام برنامج ا  -

 م3112من ومعهد علوم الرياضة بجامعة ماجدبورج بألمانيا
ومعهد علوم الرياضة  DAADهيئة الدادمن  Simi 2Dدورة تدريبية الستخدام برنامج سمى  -

ة ، وشركة سيمي األلماني Ottov on Guericke University بجامعة ماجدبورج بألمانيا
ضمن مشروع تنمية قدرات م حاصل على دورة كتابة البحوث العلمية ونشرها دوليًا 3113

 م3119 أعضاء هيئة التدريس
 .م3119ضمن مشروع تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريستوكيد الجودة واالعتماد  -
دورة  الجوانب القانونية بالجامعات ضمن مشروع تنمية قدرات أعضاء هيئة    -

 .م3112التدريس
 .م3112محاضر بمشروع النشر االلكتروني على مستوى الجامعة دورة  -
 االتجاهات الحديثة في التدريس ضمن مشروع تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس دورة   -

 .م3112
 دورة  التدريس باستخدام التكنولوجيا ضمن مشروع تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس   -

 م3112
 .م3112 من مشروع تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريسدورة  المهارات اإلدارية ض   -
-  



مهمة علمية لجمع المادة العلمية للدكتوراة الى الجامعة المجرية للتربية الرياضية  -
Hungarian University of Physical Education 4/3111 م3/3113-م. 

 حول تطوير ورش عمل  –منصة قياس القوة  –االكسل والمتغيرات البيوميكانيكية )ورات د  -
 م3111بالجامعة المجرية للتربية الرياضية( البرامج التحليل الحركى

 .م3111دورة إعداد المعلم من جامعة أسيوط عام  -
 م1777دورة التثقيف القيادى وزارة التعليم العالى معهد اعداد القادة  -
االتحاد اليابانى -راتيهبالتعاون بين االتحاد المصري للكا)الدورة الدولية األولى لمدربي الكاراتية  -

 .م1777( جامعة الدول العربية -للكاراتيه
 .م1777معهد الدراسات التربوية  ،مجلس الوزراء رئاسة ( شبكة المعلومات) االنترنتدورات    -
 . م 1772الحزام االسود الثانى فى رياضة الكاراتيهدورة  -
 .م 1771فى رياضة الكاراتيه االولالحزام االسود ادورة  -
 

 .بحث تم نشرهم جميعًا  25اكثر من 

كأساسيين ميكانيكيين لبناء برنامج حركي ( التوافق الزمني -قوة البداية )المنحنى الخصائصي  -
 .لتنمية المهارات الحركية األساسية  لألطفال

الق دراسة مقارنة باستخدام نموذج كندسن لبعض المتغيرات البيوميكانيكية عند اداء االنط -
العالي لالعبي الوزن المفتوح في رياضة  من وضع االستعداد(المحدود و المفتوح ) الكلى

 الكاراتيه
لدى مدربي بعض مظاهر االنتباه كمؤشر للتحليل الحركي الكيفي االدراك البصرى وعالقته ب -

 الكومتيه برياضة الكاراتية
رتكاز للدفاع  إكقاعدة ( وداتشىكوكوتس)التحليل الكيفى الخطاء اداء وضع االتزان الخلفي  -

 Qualitative analysis of fault.والهجوم بمجموعة كاتا الهيان في رياضة الكاراتيه
backward balance (Kokutsu Detchi) as a base support for attack and 

defence in Kata Heian group in Karate 
 Theلالعبى الوزن المفتوح برياضة الكارتيه التحليل الكينماتيكي لمهارة األورا مواشى جيرى -

Kinematics Analysis of Doubles Kazami Mawashi-Geri for Heavy 
Weight Players under the Maximum Load in Karate 



  الحركي التحليل مبادئ مقرر فى المعرفى المستوى على مقترحة تطبيقية وحدات إستخدام تاثير -
 .التدريسو  التدريب شعبتى لطالب

منطق ستخدام إسنوات ب 11سن  لألطفالللرمى من أعلى الكتف   التحليل البيوكينماتيكى -
كمؤشر   للمالحظة في الميكانيكا الحيوية  (POSSUM)  بوزيمالنموذج التقدير اإلحصائي و 
 Bio kinematic Analysis of Shoulder Throwing amongعلى الخطأ القطرى 

Ten-Year-Old Children Using Estimation and the POSSUM Model as 
an Indicator of Radial Error 

 بناء مقياس للمهارات الخاصة بالتحليل الحركي الكيفي لدى مدربي الكوميته برياضة الكاراتيه -
المستوى المعرفي لدى طالب كلية التربية على الحركي  للتحليلتأثير برنامج تعليمي مقترح  -

 الرياضية
برنامج مقترح على المهارات الحركية األساسية المرتبطة بمهارات رياضة الكاراتيه لألطفال تأثير  -

 .في الميكانيكا الحيوية سنوات باستخدام نموذج هدسون للمالحظة 2-2من 
المحدد البيوميكانيكي للهجوم المركب  إخالل التوازن بالكنس فالضرب بظهر القبضة كدالة  -

 ة  في رياضة الكاراتيهلوضع بعض تمرينات المحاكا
الهيان في كاتا كثر المهارات شيوعًا بمجموعة التحليل الكيفي و الكمي ألخطاء األداء الفني أل  -

 رياضة الكاراتيه
وضع درجات معيارية تائية لبعض بنود المهارات الحركية الكبيرة والدقيقة باختبار بريوننكس  -

 .في محافظة الحديدة بالجمهورية اليمنيةسنوات  2اوسيرتسكي للبراعة الحركية لألطفال سن 
 Uncommonعدم شيوع استخدام معادلة االرتعاش اللحظى فى كينماتيكا الرياضة  -

Calculate Jerk Equation in Kinematics of Sports. 
 

ة للجميع شهادة تقدير المجلس االعلى للشباب والرياضة جهاز الرياضة االدارة المركزية للرياض -
 م 1773التميز العلمى (االدارة العامة للنشاط الطالبي)

 .الول فى ترتيب النتائج الدراسية منذ العام االول بالكلية الى الدكتوراهالمركز ا -
 .م1772الطالب المثالى على مستوى الكلية  -
 .م1771شهادة تقدير االلتزام االخالقى من االدارة العامة لالسكان والتغذية  -
مطبعة جامعة اسيوط ، (ظرية الخصائص االساسية رؤية لتحليل المهارات الرياضيةمؤلف ن -

 .17929/ م3112اسيوط، 



 .14399/ م 3112مبادئ علم الحركة  -
 .14397/م 3112الكينيسيولوجى  -
 . 14392/ م3112اساسيات الدفاع عن النفس  -
 .14321/م3112كتاب البراعة الحركية  -
الدار العالمية للنشر ( تطبيقاته  –مهامه  -وظائفة -تاريخة  –مفهومه )كتاب التحليل الكيفى  -

 .م3112والتوزيع ، القاهرة ، 
الدار العالمية ( مؤلف نظرية الخصائص االساسية رؤية لتحليل المهارات الرياضية كنسيولوجيا -

 .م3112للنشر والتوزيع ، القاهرة ، 
 .م3111مؤلف كراسة تطبيقات مبادئ التحليل الحركي -
 .17449/ م3112الميكانيكا الحيوية فلسفة  -
 .17442/مEMG 3112كتاب االلكتروميوجراف  -
 .2492/م3114كتاب الخيال الحركي -
 

نعرض بعضًا  اشرف على العديد منها وهى أكثر من ثالثون رسالة بين الماجستير والدكتوراة -
 . منها والباقى مدون بالمرفق بقائمة المستندات

المحددات البيوميكانيكية لمهارة التصويب بالوثب العالى كأساس لوضع , أحمد عمر على مكرش -
 3112-19-12, دكتوراة, برنامج تدريبى لالعبى كرة اليد وتأثيرة على دقة التصويب

 طارق صالح الدين سيد /طارق فاروق عبد الصمد د/مدحت شوقى طوس د/د: المشرفون 
التحليل الكهربى لبعض العضالت والمتغيرات البيوميكانيكية كدالة  ", أمل نادى محمد مسعود -

 3112-12-12, ماجستير, "لوضع تدريبات مشابهة لمهارة التصويبة الثالثية فى كرة السلة
 مروة رمضان محمود / انجى عادل متولى د/ د.م.طارق فاروق عبد الصمد أ/ د.أ: المشرفون 

كهربى لبعض العضالت والمتغيرات البيوميكانيكية كدالة التحليل ال" , امل نادى محمد مسعود -
 3112-12-12, ماجستير, " لوضع تدريبات مشابهة لمهارة التصويبة الثالثية فى كرة السلة

دكتور طارق فاروق عبد الصمد محمود دكتور إنجى عادل متولى رمضان دكتور : المشرفون 
 مروة رمضان محمود عثمان 

التحليل الكهربى لبعض العضالت والمتغيرات البيوميكانيكية كدالة " , أمل نادى محمد مسعود  -
  3112-12-12, ماجستير, " لوضع تدريبات مشابهة لمهارة التصويبةالثالثية فى كرة السلة



التحليل الكهربى لبعض العضالت والمتغيرات البيوميكانيكية كدالة " , أمل نادى محمد مسعود -
 3112-12-12, ماجستير, " لتصويبة الثالثية فى كرة السلةلوضع تدريبات مشابهة لمهارة ا

دكتور طارق فاروق عبد الصمد محمود أستاذ الميكانيكا الحيوية بقسم التدريب : المشرفون 
الرياضى وعلوم الحركة كلية التربية الرياضية جامعة أسيوط دكتور إنجى عادل متولى رمضان 

ياضى وعلوم الحركة كلية التربية الرياضية جامعة أستاذ مساعد كرة السلة بقسم التدريب الر 
 أسيوط دكتو 

التحليل الكهربى لبعض العضالت والمتغيرات البيوميكانيكية كدالة " , امل نادى محمد مسعود -
 3112-12-12, ماجستير, " لوضع تدريبات مشابهة لمهارة التصويبة الثالثية فى كرة السلة

لصمد محمود دكتور إنجى عادل متولى رمضان دكتور دكتور طارق فاروق عبد ا: المشرفون 
 مروة رمضان محمود عثمان 

تاثير التدريبات النوعية فى ضوء التحليل الكيفى لبعض مهارات االعداد , شيرين سيد فاروق -
 3112-13-19, دكتوراة, للهجوم على مستوى االداء البدنى والمهارى فى المبارزة

 حاتم فتح اهلل محمد , فاروق عبدالصمد طارق, محمود حسن محمد: المشرفون 
الخصائص الكينماتيكية ألداء ركلة دوليوتشاجي في ماجستير اليمن رياضة , جمال احمد غالب -

 3114-12-32, ماجستير, التايكوندو كأساس لوضع تمرينات نوعية
خالد /د, طارق فاروق عبدالصمد /د.ا, محمود حسن حسين العربي / د.ا: المشرفون  -

 جود عبدالعظيم عبدالمو 
, بناء مقياس لمهارات التحليل الحركى الكيفى لمدربى المبارزه, اماني عبد الظاهر محمد  -

 3114-14-21, ماجستير
 حاتم فتح اهلل , طارق فاروق عبدالصمد , محمود حسن حسين محمد: المشرفون  -
الكينماتيكية للضـــــرب الساحق  الخصــــائـص, عـــــــارف صـــــــالـــح مـحســــن الـكــر مــــــــدي -

 3112-13-32, ماجستير, السريع كدالة لتدريب العبي الكرة الطائرة 
األستاذ الدكتور طــارق محمــد محمـد عبــد العــزيز أستاذ المناهج بقسم المناهج : المشرفون  -

ـــارق فــاروق وتدريس التربية الرياضية وعميد كلية التربية الرياضية جامعة أسيوط الدكتور ط
 .عبـد الصمــد مدرس علم الحركة بقسم التدريب الرياضي وعلوم الحركة

 
 
 
 



  م3114 –م 3113( دولى)( 1)المشروع  -
 علوم الرياضة والرياضة فى الحوار الثقافى : إسم المشروع -

Sports sciences& Sports intercultural Dialog. 
 الهيئة األلمانية للتبادل العلمي : الجهة الممولة -

Deutsche Akademische Austauschdienst   (DAAD) 
 Otto von Guericke University    جامعة ماجدبورج بألمانيا: الشركاء  -

 

 م3112 –م 3112( دولى( )3)المشروع  -
 .االبداع االكاديمي فى علوم الرياضة: إسم المشروع  -

Academic Innovation in Sports sciences in Network.  
 الهيئة األلمانية للتبادل العلمي :الجهة الممولة  -

Deutsche Akademische Austauschdienst  (DAAD) 
 Otto von Guericke University    جامعة ماجدبورج بألمانيا :الشركاء  -

 

- :االستفادة من المشروعين 
 اجد بورج وفقا لالتفاقيات المبرمة بينهماجامعتى أسيوط وجامعة م المشروع بينتنفيذ منسق ال .1

 .م3112 م الى3113منذ 
للميكانيكا الحيوية ( االستاذ الدكتور أحمد عبده جعيص)تطوير معمل التحليل الحركة ليصبح معمل  .3

ومعهد علوم الرياضة  DAADهيئة الدادممولة بالكامل من  الف جنيه 211بتمويل دولى قدر 
  .م3119-م Otto von Guericke University  3113    بجامعة ماجدبورج بألمانيا

 . Simi2D-3Dتزويد المعمل ببرمجية التحليل ثنائي وثالثى االبعات  .2
 .Utiliusتزويد المعمل ببرمجية تحليل المباريات االولى من نوعها بمصر  .4
 .ورش عمل داخل وخارج مصر .2
 .مؤتمرات علمية دولية تم النشر بها داخل وخارج مصر .2
 .شرات الباحثين بمصر والمانياتدريب ع .9
 .من كال الجانبين( دراسات عليا)تبادل طالبى  .2

 

 م3114 –م 3112( محلى)( 2)المشروع  -
-م 3112، (مشروع دعم تميز) أسم المشروع الكشافة تؤهلك للمستقبل الممول ادارة المشروعات

 .م3114



 .وحدة ادارة المشروعات بوزارة التعليم العالى :الجهة الممولة  -
- :االستفادة من المشروع  -
 الف جنية 42تجهيز مقر للمشروع بقيمة  .1
 .ادارة المشروع من قبل الطالب انفسهم .3
 .اقامة العديد من الدورات الكشفية .2
 .المشاركة الفاعلة من الطالب .4
 
 (كرؤية لتحليل المهارا كينسولوجياً )مؤلف نظرية الخصائص االساسية  -
 . فلسفة العامة للنظرية باجراء دراسات زات نتائج منشورةأعتمد واستخدم العديد من الباحثين ال -
 .م3112رياضية بالوادى الجديد منذ شارك فى تاسيس كلية التربية ال -
م 3119االنشاء والفتح لقسم الطلبات بكلية التربية الرياضية جامعة الحديدة بالجمهورية اليمنية -

 .م3111-
يونية  32بكالوريوس وتمت الموافقة عليه فى تم إنشاء برنامج تكنولوجيا الرياضة لمرحلة ال -

 وكيل كلية التربية الرياضية  لشئون التعليم والطالب  بالوادى الجديد  جامعة أسيوطك. م3114
 .م12/13/3114م الى 12/13/3112من 

رئيس قسم التدريب الرياضي ك تم إنشاء دبلومتى تكنولوجيا الرياضة والخواص وكبار السن -
 م3112م الى 3112ة التربية الرياضية جامعة اسيوط من وعلوم الحركة كلي

 -االسكندرية  –أسيوط )المشاركة فى العديد من معسكرات خدمة البيئة وتنمية المجتمع    -
 .م3114م الى وكيل للكلية1771منذ فترة الدراسة االكاديمية ( الخارجة)بالوادى الجديد 

 –م 3112الدورة الثانية عشر )المساعدين  لترقية االساتذة واالساتذةمحكم بلجنة التدريب  -
 (.31312)برقم ( م3117

 .م3119-م3113محاضر بالدراسات التدريبية بمركز التثقيف بالنقابة العامة للمهن الرياضية  -
بكلية التربية الرياضية باسيوط ومجلة كلية التربية  AJSSA  عضو هيئة تحرير مجلةاقليمية  -

 .كيم العديد كمن االنتاجوقام بتح. الرياضية ببنى سويف
 .م3112/م 3113وداخلية شارك فى ورش عمل خارجية  -

 
 .وخارجهامحكم بمعظم المجالت االقليمية داخل مصر  -
الميكانيكا )تخصص دقيق ( علوم الحركة ( )31312)محكم اللجنة العلمية الدائمة كود  -

 .لعربية واالنجليزيةبيان باالبحاث التى تم تقيمها داخل وخارج مصر باللغتين ا( الحيوية
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 9 جامعة اليرموك
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