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C.V 
 

 :بيانات عامة -1
 احمد أ.د مصطفي السايح محمد   : االسم

  أستاذ متفرغ  الوظيفة الحالية:

 31/1/1956تاريخ الميالد: 

 متزوج ويعول الحالة االجتماعية: 

 ش بشير الشندي متفرع من خالد بن الوليد سيدي بشر بحري اإلسكندرية  3العنوان: 

  01270101055/   01119968049/   01005035749الموبايل:  رقم

      25601312800151 الرقم القومي :

   dr_mspoznan@yahoo.com                                البريد االلكتروني:

 املؤهالت العلمية: -2

 التدرج الوظيفي األكادميي )الداخلي واخلارجي(: -3
 الدولة الجامعة / المؤسسة التعليمية سنة االلتحاق بها يفةالوظ

 –كليةةة التربيةةة الريالةةية للبنةةين  22/9/1981 معيد

 جامعة اإلسكندرية 

 مصر

 –كليةةة التربيةةة الريالةةية للبنةةين  3/2/1986 مدرس مساعد

 جامعة اإلسكندرية

 مصر

 –كلية التربية الريالية للبنين  30/6/1992 مدرس دكتور

 اإلسكندرية جامعة

 مصر

 
 
 

 الدولة الجامعة / المؤسسة التعليمية السنة الدرجة العلمية

جامعة اإلسكندرية / كلية التربية  1981 ليسانسالبكالوريوس /ال -1

 الريالية للبنين 
 مصر

جامعة اإلسكندرية / كلية التربية  1985 الماجستير -2

 الريالية للبنين

 مصر

أكاديمية بوزنان للتربية البدنية   1992 الدكتوراه -3

 والريالة 

 بولندا 
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 األنشطة التدريسية: -4
 طرق تدريس -- -1
 العاب صغيرة  - -2
 التربية الرياضية المقارنة  - -3
 فلسفة التربية الرياضية - -4
 تدريب ميداني -- -5
 ) ماجستير ( التدريس  طرق دراسة متقدمة في المناهج و -6
 تطبيقات في المناهج وطرق التدريس ) ماجستير (  -7
 المدرسية ) دكتوراه( تقويم األنشطة الرياضية  -8
 حلقات البحث في تدريس التربية الرياضية ) ماجستير (  -9

 الدورات التدريبية:  -5
 اسم الجهة المانحة توقيت الدورة اسم الدورة م

 جامعة اإلسكندرية  المهارات القانونية  .1

 جامعة اإلسكندرية  المهارات اإلدارية  .2

 جامعة اإلسكندرية  صنع القرار  .3

 جامعة اإلسكندرية  فعالة لالجتماعاتاإلدارة ال  .4

 جامعة اإلسكندرية  إدارة ضغوط العمل   .5

 

 األنشطة البحثية: -6
 حبثي املاجستري والدكتوراه واألحباث الدولية واحمللية املنشورة 

اد المقدررات الكترونيدال لدد  الكفايات الالزمة إلعدد -6
أعضدداه هي ددة التدددريس ومعدداونيهم بكليددة التربيددة 

 الرياضية  

 مؤتمر الكلية 2006

المشدددكالت المرتبطدددة بالمنلومدددة التعليميدددة التدددي  -7
بكلية التربية الرياضية وعالقتهدا  تواجه الدارسين

  بالتحصيل الدراسي

 مؤتمر عين شمس 2005

مجلة نظريات وتطبيقات / كلية  2004ة والسددددلوكية لمقددددرر تحديددددد األهددددداس التدريسددددي -8

 جهة النشر التاريخ عنوان البحث م

اثدددر اسدددتالدام ااتصدددال ااجتمددداعي فدددي درس   .1
جتماعيدددة التربيدددة الرياضدددية علدددي الكفايدددة اا

 لتالميذ المرحلة اإلعدادية  

22/ 10/1985 
 ماجستير 

 كلية التربية الرياضية للبنين 

2.  Analiza Okolicznosci  I 
Przyczyn Obrazen Naradow 
Ciala Podczas Gry W Pilke 
Nozna 

1/2/1992 
 دكتوراه

أكاديميدددددددددة التربيدددددددددة البدنيدددددددددة 
والرياضددة والسددياحة / بوزنددان / 

 بولندا 

يدديم الددذاتي لددالداه ااكدداديمه ألعضدداه هي ددة التق  .3
التدريس  بكلية التربية الرياضية للبندين  جامعدة 

 اإلسكندرية في ضوه جودة التعليم الجامعي

 فرنسا / باريس 2013

مدددد  مسددداهمة الجاندددب الفلسدددفي فدددي اإلعدددداد   .4
المهندددي لمعلمدددي التربيدددة الرياضدددية فدددي ضدددوه 

 اليرموك –جودة األداه التعليمي 

 اليرموك / األردن  2013

 التالصصددية الدراسددية المقددررات مسدداهمة مددد   .5
 والتربويددددة التدريسددددية المهددددارات إكسدددداب فددددي

 للبندين الرياضدية التربيدة بكليدة المعلمين للطالب
 اإلسكندرية جامعة

مجلةةة نظريةةات وتطبيقةةات / كليةةة  2014

التربيةةةةةةةة الريالةةةةةةةية / جامعةةةةةةةة 

 اإلسكندرية 
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التددددريب الميدددداني الددددااللي نلريدددات وتطبيقدددات 
2004 

التربية الريالية / جامعة 

 اإلسكندرية

كفايددددات إعــــــددددـداد المقددددررات الكترونيددددا لددددد   -9
أعضدداه هي ددة التدددريس بكليددة التربيددة الرياضددية 

 بالرياض 

 الرياض  مجلة ااتحاد السعودي 2007

معدددايير أكاديميدددة مقترحـــــــدددـة لمحتدددو  منددداهج  -10
التربيددة الرياضددية  بمرحلددة التعلدديم اابتدددا ي فددي 

 ضوه جودة التعليم 

 

 مؤتمر الكلية 2008

 علدددي وااتصددداات المعلومدددات تقنيدددة انعكاسدددات  -11

 الرياضددية  التربيددة بكليدة التعليميددة العمليددة جدودة

 ااعتمددداد ضدددوه فدددي ةاإلسدددكندري جامعدددة للبندددين

 ( تقييميه دراسة)   األكاديمي

 تحت النشر 2018

 منهاج تنفيذ عله تأثرها و المحلية البي ات تباين -12

  ( استطالعية دراسة)  الرياضية التربية

مجلة الزقازيق لعلوم التربية  2009
 الرياضية

تقيددديم إدارة وأداه العمليدددة التعليميدددة بكليتدددي التربيدددة  -13
فددي ضددوه التطددوير  -جامعددة اإلسددكندرية –ية الرياضدد

  ciqapالمستمر لالعتماد

مؤتمر كلية التربية الرياضية  2010
 جامعة حلوان –للبنين 

قياس مستوي التحصيل المعرفي في التدريب الميداني  -14
 للطالب المعلمين بكلية التربية الرياضية  

مجلة نلريات وتطبيقات / كلية  2006
ة / جامعة التربية الرياضي

 اإلسكندرية

 مدن الثانيدة بالحلقة الرياضية التربية معلمي إتقان -15

 التدريسية للكفايات ااساسه التعليم

مجلة نلريات وتطبيقات / كلية  2004
التربية الرياضية / جامعة 

 اإلسكندرية

 التدددريب فددي المعرفددي التحصدديل مسددتو  قيدداس -16

 رياضددددة تالصدددد  المعلمددددين للطددددالب الميددددداني

  مدرسية

مجلة نلريات وتطبيقات / كلية  2008
التربية الرياضية / جامعة 

 اإلسكندرية

تقددددويم إجددددراهات التدددددريس المشددددجعة علدددده دافعيددددة  -17
التحصدديل الدراسددي فددي المسدداقات األكاديميددة لطددالب 

 تالص  رياضة مدرسية  

 –مؤتمر كلية التربية الرياضية  2009
 عمان –الجامعة األردنية 

عوبات والتحدددديات التدددي تواجددده أعضددداه هي دددة الصددد -18
التددددريس عندددد  اسدددتالدام تقنيدددات المعلومـــدددـات  فدددي 
العمليددة التعليميــددـة  بكليددة التربيددة الرياضددية للبنددين 

 جامعة اإلسكندرية

 لم ينشر بعد 2017

فاعليددة اسددتالدام الوسددا ط التعليميددة المالتلفددة فددي  19
صديل تحسين أداه بعدض المهدارات الحركيدة والتح

المعرفددي فددي كددرة اليددد لتالميددذ الحلقددة الثانيددة مددن 
 التعليم ااساسه. مرحلة

 مجلة طنطا لعلوم التربية الريالية   2007

 2003بيان بأحباث الرتقية إيل أستاذ مساعد وأستاذ وهي متت قبل 
 

بجمهورية مصر العربيدة.  دراسة بعض العوامل المؤثرة في تنفيذ دروس التربية الرياضية في المرحلة  اإلعدادية -1
(1994) 

 ( 1993معوقات تنفيذ مناهج التربية الرياضية بالحلقة الثانية من التعليم ااساسه  ) -2
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تأثير برنامج تمريندات مقتدرب بددرس التربيدة الرياضدية علده بعدض القددرات الحركيدة لتالميدذ الصدس الرابدع مدن   -3
 ( 1998مرحلة التعليم ااساسه  ) 

 ( 1997ت التربية العملية من وجهة نلر الطالب المعلمين بكلية التربية  الرياضية للبنيين باإلسكندرية )معوقا -4

 ( 1999استالدام وسا ل ااتصال التعليمية بدرس التربية الرياضية في المرحلة  اإلعدادية ) -5

 ( 2001رياضية  بجمهورية مصر العربية )مجاات الكفايات التكنولوجية إلعداد الطالب المعلم بكليات التربية ال -6

دراسة مقارنة لتحديد بعض الصفات البدد نيدة والالصدا   المورفولوجيدة  المميدزة لممارسدي األنشدطة الرياضدية  -7
 ( 1992بمراكز الشباب )

 ( 2001اثر استالدام بعض الوسا ط المتعددة عله الكفاية التدريسية للطالب المعلمين ) -8

سددنوات بمحافلددة  9ت معياريددة لالالتبددار ااوروبدده للياقددة البددد نيددة ) يددور وفيددت( لتالميددذ سددن وضددع مسددتويا -9
 ( 2000اإلسكندرية ) 

سدنة بمحافلدة  15-12وضع مستويات معيارية لالالتبار ااوروبه للياقة البد نية )يور وفيت ( لتالميذ سن من   -10
 ( 2002اإلسكندرية      )

بنلامها الحالي في استكمال اإلعداد الجيد للطدالب  المعلمدون بكليدة التربيدة الرياضدية للبنيدين دور التربية العملية  -11
 (  2002باإلسكندرية   )

 

 األشراف العلمي على رسائل املاجستري والدكتوراه: -7

دراسددة مقارنددة ألثددر اسددتالدام أسددلوبي عددرض شددرا ط  إيمان رمضان  -6
تعلددم بعددض مهددارات كددرة السددلة  الفيددديو التعليمددي علددي

 لدي تالميذ المرحلة اابتدا ية

 2003 ماجستير

المتطلبدددات المهنيددددة الالزمددددة إلعدددداد معلمددددي التربيددددة  مصطفي مغربي  -7
 الرياضية بالمرحلة اابتدا ية الفكرية

 2008 ماجستير

تددأثير برنددامج تعليمددي كشددفي علددي تعلددم بعددض مهددارات  هيوا محمد علي سليمان -8
 الاله لطالب كلية التربية األساسية بجامعة السليمانيةال

 2015 ماجستير

 1996 ماجستير تطوير أنماط الركل ألطفال مرحلة ما قبل المدرسة محمد الجوهري -9

 1999 ماجستير اتجاهات مدراه المدارس نحو التدريب الميداني  علي محمد الرابطي -10

سددتالدام اسددلوبه عددرض شددرا ط دراسددة مقارنددة ألثددر ا إيمان رمضان  -11
الفيددديو علدده تعلددم بعددض المهددارات الحركيددة فددي كددرة 

 السلة

 2005 ماجستير

اثددر اسددتالدام الوسددا ط المتعددددة علدده بعددض المهددارات  وليد أبو كيله  -12
 الحركية والتحصيل المعرفي في كرة اليد

 2006 ماجستير

 2004 ماجستير لياقة البدنيةبناه بطارية االتبارات بدنية لتقويم ال احمد ماضي  -13

 المرحلة عنوان الرسالة اسم الباحث م
تاريخ 

 المناقشة

 محمد رمضان   .1

لددا ري علدي التحصديل تأثير استالدام إستراتيجية الشكل ا
المعرفددي والمهددارات التدريسددية للطددالب المعلمددين بكليددة 

 التربية الرياضية

 2017 ماجستير

 احمد كمال   .2
تقييم السلوك المهني لمعلمي التربية الرياضية فدي ضدوه 

 التكوين المعاصر
 2017 ماجستير

 صباح محمد احمد   .3

تأثير استالدام الوسا ل التعليميدة علده التحصديل المعرفدي 
وتعلم بعض المهارات ااساسية فدي كدرة القددم الالماسدية 

 لد  طالب كلية التربية الرياضية جامعة كرميان  

 2015 ماجستير

 هدي شفيق   .4
تقويم بعض أساليب التوجيه الفندي فدي التربيدة الرياضدية 

 بمحافلة الغربية للحلقة األولي من التعليم األساسي
 2007 ماجستير 

 بلعيد الميشري   .5

العالقدددة بدددين الضدددغوط المهنيدددة والتوافدددق النفسدددي لددددي 
معلمي ومعلمات التربية البدنية بمرحلدة التعلديم األساسدي 

 بمنطقة طرابلس

 1998 ماجستير
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دور البي ددة فددي تنفيددذ مندداهج التربيددة الرياضددية بالحلقددة  مصطفي جمعة  -14
 الثانية من التعليم األساسي بمحافلة أسيوط 

 2006 ماجستير

برنامج مقترب لاللعاب الصغيرة وأثرة علة تحسين أداه  جمعة صبحي غباشه  -15
لوك ااجتمداعي بعض المهارات الحركية األساسية والس

 للتالميذ ذو  ااحتياجات الالاصة

 2007 ماجستير

الكفايددات الفنيددة واإلداريددة لمددوجهي التربيددة الرياضددية  محمد جمعة الضوي  -16
 بالمرحلة اإلعدادية بمحافلة اإلسكندرية

 2007 ماجستير

تدأثير الصدور المتحركددة ثالثيدة األبعداد علددي تعلدم بعددض  علي عرفة محمد -17
ت الحركيدددة بددددرس التربيدددة الرياضدددية لتالميدددذ المهدددارا

 المرحلة اابتدا ية

 2016 ماجستير

" أثر القصة الحركية باستالدام الرسوم المتحركدة علده  صفاه محمد عبد الوهاب  -18
بعض المهارات الحركية األساسية لتالميذ الصدس األول 

 اابتدا ي"

 2016 ماجستير

تعليمدده باسددتالدام التصددور العقلدده علدده  تددأثير برنددامج احمدي عبد الرحمن  -19
تحسددددين بعددددض المهددددارات الحركيددددة بدددددرس التربيددددة 

 الرياضية

 2014 ماجستير

دور مندددداهج التربيددددة الرياضددددية فددددي تطددددوير الثقافددددة  محمود أبو كيله  -20
 الرياضية لتالميذ المرحلة اإلعدادية بكفر الشيخ 

 2015 ماجستير

الدرا ط المفداهيم االكترونيدة علدي بعدض  تأثير اسدتالدام عماد أبو شبانه  -21
 المهارات الحركية بدرس التربية الرياضية 

 2009 ماجستير

وحدددة دراسددية مقترحددة  لرياضددة الجددودو  بدددليل معلددم  علي أبو عجيلة  -22
 التربية الرياضية للصس األول ااعداد 

 2015 دكتوراه

لعداب الجماعيدة  لتالميدذ وحدات تعليمية مقترحدة فدي األ احمد الميس المطيري  -23
ذوي ااحتياجددات الالاصددة بالمرحلددة المتوسددطة بدولددة 

 الكويت

 2016 دكتوراه

نموذج التعلم البنا ه واثرة فه تحسين  بعض المهارات  احمد عيسي  -24
الحركيددة والحياتيددة والتحصدديل المعرفددي بدددرس التربيددة 

 الرياضية لد  تالميذ المرحلة األعدادية

 2011 دكتوراه

الضدددددغوط النفسدددددية وعالقتهدددددا بدددددالتوافق ااجتمددددداعي  عبد الحكيم تنتوش -25
 والكفايات  األدا ية لد  معلمي التربية البدنية بليبيا

 2010 دكتوراه

برنددددامج إثرا ددددي حركددددي تربددددوي وأثددددرة علددددي بعددددض  مصطفي محمد جمعة -26
المهارات الحركيدة والقديم الاللقيدة وااجتماعيدة لتالميدذ 

  يةالمرحلة اابتدا

 2013 دكتوراه

تدددأثير اسدددتالدام المددددالل المنلدددومي فدددي تعلددديم بعدددض  محسن محمد سلطح  -27
المهددارات الحركيددة والتحصدديل المعرفددي والقدددرة علددي 

 التفكير اابتكاري بدرس التربية الرياضية

 2009 دكتوراه

منهج مقترب فدي كدرة اليدد لطدالب قسدم التربيدة البدنيدة  فتحي همل -28
 جامعة المرقب بكلية التربية

 

 2015 دكتوراه

منهدداج مقتددرب أللعدداب المضددرب بقسددم التربيددة البدنيددة  عادل قشوط -29
 كلية التربية جامعة الجبل الغربه

 2015 دكتوراه

فاعليدددة اسدددتالدام إسدددتراتيجية الدددرا ط المفددداهيم علدددي  احمد زكي -30
تحسددددين أداه بعددددض المهددددارات الحركيددددة  والتحصدددديل 

 ية الرياضيةالمعرفي في درس الترب

 2010 دكتوراه

منهاج تربية رياضدية مقتدرب للتالميدذ ذو  ااحتياجدات  هناه عبد الفتاب  -31
 الالاصة السمعية 

 2007 دكتوراه
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تحليدددل المقدددررات التالصصدددية بقسدددم التددددريس بكليدددة  البشير شهبون -32
التربيددة البدنيددة وعلددوم الرياضدددة فددي ضددوه متطلبدددات 

 إعداد المعلم

 2015 دكتوراه

انعكاسددددات فلسددددفات معلمددددي التربيددددة الرياضددددية علددددي  هشام القمودي  -33
السددلوك التدريسددي وأثددرة علددي بعددض النتددا ج التعليميددة 

 للتالميذ

 2014 دكتوراه

 املؤلفات العلمية:  -8

أدبيددات البحددث فددي تدددريس التربيددة  د/ مصطفي السايح  -10
 الرياضية ) الكتاب الثاني (

 2012 متعدد األلوان / عادي

 د/ مصطفي السايح   -11
د/ عمدددددددرو مصدددددددطفي 

 السايح 

قدددراهات حددددول التدددددريب الميددددداني 
 وإعداد المعلم في التربية الرياضية 

 2014 متعدد األلوان / عادي

أدبيددات البحددث فددي تدددريس التربيددة  د/ مصطفي السايح  -12
 الرياضية ) الكتاب األول ( 

 2009 ا متعدد األلوان / عادي

قددددددراهات فددددددي فلسددددددفة التربيددددددة  د/ مصطفي السايح  -13
 الرياضية 

 2011 كرتون / فاالر

 

 املشاريع  -9
 المشروعات:

 ولة للمشروعالجهة المم عنوان المشروع قيمة المشروع السنة

 سنة النشر الغالف اسم الكتاب المؤلفين م

د/ مصددددددددطفي السددددددددايح  -1
 محمد 

 د/ صالب انس 

 -لبدنيدددة ااالتبدددار أاوربددده للياقدددة ا
 ) كتاب مترجم ( -يور وفيت

 2000 متعدد األلوان / عادي 

 د/ مصطفي السايح  -2
 د/ محمد سعد زغلول

تكنولوجيددددا إعددددداد وتأهيددددل معلددددم 
 التربية الرياضية 

 

 2004 متعدد األلوان / عادي  

اتجاهات حديثة في تدريس التربيدـة  د/ مصطفي السايح  -3
 الرياضية 

 2001 ديمتعدد األلوان / عا

 د/ ميرفت الفاجة  -4
 د/ مصطفي السايح 

 

المدالل إله طرا ق تدريس التربيدـة 
 الرياضية 

 

 2016 متعدد األلوان / عادي

أسدددداليب التدددددريس فددددي التربيــددددـة  د/ مصطفي السايح  -5
 الرياضيـة

 2003 كرتون فاالر

المددددنهج التكنولددددوجي وتكنولوجيددددا  د/ مصطفي السايح  -6
 تربية الرياضيةالمعلومات في ال

 2010 متعدد األلوان / عادي

 2002 كرتون / فاالر علم ااجتماع الرياضي  د/ مصطفي السايح  -7

 د/ فتحي الكرداني  -8

 د/ مصطفي السايح 

التربيدددددة العمليدددددة بدددددين النلريدددددة 
 والتطبيق

 2002 متعدد األلوان / عادي

 2007 األلوان / عادي متعدد موسوعـــة األلعاب الصغيرة د/ مصطفي السايح  -9
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  ال توجد مشاريع   

    

    

 

 

 اخلربات  -10
 عضو المجلس ااستشاري التربوي بجامعة اإلسكندرية   -1
 مدير مكتب المجلس العالمي لعلوم الرياضة بمصر -2
 عضو مؤسس لجمعية طرق تدريس التربية الرياضية -3
 ر يس مجلس إدارة نادي العاشر من رمضان ابوقيـر  -4
 عضو اللجنة الفنية بااتحاد المصري للكرة الصاروالية -5
 مشرس الصفحة الرياضية بجريدة السياسة األسبوعية -6
 عضو نقابة المهن الرياضية -7
 عضو عامل بنادي سموحة و ااتحاد السكندري -8
 مقيم بحوث بلجان الترقيات  ) لجنة الرياضة المدرسية (   -9
 البحرين (  –اليمن  –العراق  –إلي األساتذة واألساتذة المساعدين بالدول العربية ) األردن  عضو لجان الترقيات -10
 مقالة علمية وضعت في كتابين ) أدبيات البحث (  45تأليس عدد   -11
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