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1.  

  القوى ألعاب تدريب دبلوم
 

 
1980   

 
 بلجيكا

2.  
  القوى ألعاب تدريب دبلوم

 
 أمريكا   1981

3.  
  كيل جامعة القوى ألعاب تدريب دبلوم

 
 الغربية ألمانيا   1983

 الدولة الجامعة / المؤسسة التعليمية السنه الدرجة العلمية

 1969 البكالوريوس /الليسانس -1
كلية التربية الرياضية للبنين جامعة 

 االسكندرية
 1976 الماجستير -2 مصر

 1977 الدكتوراه -3

 اسم المؤسسة سنة االلتحاق بها          الوظيفة

 1975إلي1969 معيد
المعهد العالي للتربية الرياضية 

 باالسكندرية

كلية التربية الرياضية للبنين جامعة  1979الي1975 مساعد مدرس
 1984إلي1979 دكتور مدرس االسكندرية

 بالواليات المتحدة 1983إلى  1981 مساعد زائراستاذ 

 المملكة العربية السعودية 1989إلى   1984 استاذ مشارك

 1991إلى  1989 استاذ مساعد

 للبنين كليةالتربيةالرياضية
 جامعةاالسكندرية

 2002إلى  1991 استاذ

 1996إلى  1991 رئيس قسم العاب القوى

 2005إلى  2002 الرياضةالمدرسية قسم رئيس

 إلى االن 2007 استاذمتفرغ
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 األنشطة البحثية: -6

 بحثى الماجستير والدكتوراه واألبحاث الدولية والمحلية المنشورة 

 جهة النشر التاريخ عنوان البحث م

1.  
تأثير نوع المكعب على البدء فى العدو مجلد المؤتمر العلمىى 

 الرابع لدراسات وبحوث التربية البدنية 
1983 

كلية التربية الرياضية للبنين 
 باألسكندرية

2.  

م عدو 100دراسة تحليلية للخطوة أثناء بدء ومنتصف سباق 
مجلد المؤتمر العلمى الرابع لدراسات وبحوث التربية البدنية 

 كلية التربية الرياضية للبنين باألسكندرية 

1983 

 مجلة المهندسين المصرية 1983 التحليل الكينيماتيكى للوثب الثالثى   .3

4.  
أثىىر تسىىتخدام منحىىدر الوثىىب فىىى تعلىىيم الوثىىب العىىالى علىىى 

 المستوى الرقمى ومعدل اإلصابة 
1990 

 –مجلة علوم وفنون الرياضة 
 جامعة حلوان

5.  
مقارنة معدالت السرعة فى بعض سباقات الجىرى والسىباحة 

 1988لألرقام العالمية األوليمبية حتى دورة سيتول 
1990 

6.  
تستخدام حبىل مطىاط لتطىوير حركىة الحىوض وأثرللى  علىى 

 المستوى الرقمى لقلف القرص 
1991 

 -مجلة نظريات وتطبيقات 
كلية التربية الرياضية للبنين 

 1991 متر 500التحليل الكينماتيكى للخطوة فى األداء الفنى لجرى   .7 باألسكندرية

8.  
أثر أسلوبى التبادلى والممارسة على مستوى األداء المهىارى 

 والرقمى فى رمى الرمح 
1991 

مجلة بحوث التربية الرياضية 
 جامعة الزقازيق

9.  
مركىىىز البحىىىوث  –بحىىىث اللياقىىىة البدنيىىىة للوىىىباب السىىىعودى 

 التربوية وقسم التربية البدنية 
 كلية التربية جامعة سعود 1987

10.  

 Hafez, A.M. comparison study between the 
giide and turn shot put on the throwing 
distance track technique .  

1980 Track tecknique. 

11.  

Hafez, A.M Biomechanical anlysis of the take 
– off in flop tecknique in high jump. Track and 
field review 

1980 

Track and field review 

12.  

Hafez, A.M.trachion properties of sport b 
shoes  Track tecknique . modern athlete and 
coach.  
 

 

 

 

1982 

13.  

Hafez, A.M.force and velocity during front foot  
contact in the sprint start  . 9congress of the 
international society of  biomechanics ,  

1983 
university of waterloo 

Ontario – canda . 

14.  Roberts, E.M.,Cheung,T,K, -Hafez, 
A.A.M.Bullard,S.K..Biomechanical 
characteristics of the swing limb in masters 
runners. In proceeding of the north  American  
congress on Biomechaics of Locomotion TV ( 
pp.181- 182 ). Montereal,PQ. Congress 
organizing committee .  

1986 
Track and field review 15.  

16.  Hafez, A.A.M. EL- Naggar, A.M. Effect of 1987 
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 :على رسائل الماجستير والدكتوراه العلمىاألشراف  -7

plyometric training on vertical jump 
performance in elite track and Field athletes , 
EL Menia University . 

17.  

Elizabteth M, Roberts, Tak K, Cheung, Adel M, 
Abdel Hafez, Di An Hong.  Swing limb 
Biomechaics of 60- to 65- Year – old male 
runners, Elsevier, Science B.V. gait posture 5  

1997 
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وعالقتاااة باالختالفاااات البيوفسااايولوجية التبااااين فاااى المساااتوى الرقماااى لمساااابقات ألعااااب القاااوى باااين الجنساااين 

 1993واألنثروبومترية والبدنية 
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العااااب القاااوى : فااان الرماااى والمساااابقات   -1
 المركبه دار المعارف 

 أ.د/ عادل عبد الحافظ

1981 

موساااااوعة ألعاااااااب القاااااوى فااااااى الرمااااااى                        -2
 دار المعارف 

1995 

موسوعة ألعاب القوى فى العدو والتتابعات   -3
  المعارف دار

1996     

موسااااااااااوعة فاااااااااان الوثااااااااااب والقفااااااااااز                           -4
  المعارف دار

1996     

القاااااااااااااااااوى                               ألعااااااااااااااااااب موساااااااااااااااااوعة  -5
  المعارف دار

2000   


