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 :بيانات عامة

 ثروت سعيد عبد الحكيم عبد العاطى االسم:

 دكتور/بقسم تدريب المنازالت والرياضات الفرديةاستاذ مساعد الوظيفة الحالية: 

  م 1979/  3/  22تاريخ الميالد

 متزوج الحالة االجتماعية: 

 اإلسكندرية -المنتزه ثان  – المعمورة البلد  -ش الرحاب خلف السنترالالعنوان: 

 0453632262: التليفونرقم 

     27903221801611  الرقم القومى :

                                   البريد االلكتروني:

 المؤهالت العلمية:

 التدرج الوظيفي األكاديمي )الداخلي والخارجي(: -1

 الدولة الجامعة / المؤسسة التعليمية سنة االلتحاق بها الوظيفة

 2002 معيد

 مصر جامعه االسكندريه

 2006 مدرس مساعد

 2011 مدرس دكتور

  

  

 

 

 

 األنشطة التدريسية: -2

 الفرقه االولى -1

 الفرقه الثانيه -2

 الفرقه الثالثه -3

 الفرقه الرابعه -4

 

 

 

 

 الدولة الجامعة / المؤسسة التعليمية السنه الدرجة العلمية

 2001 البكالوريوس /الليسانس -1

 2006 الماجستير -2 مصر جامعه االسكندريه

 2011 الدكتوراه -3
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 الدورات التدريبية: 

 

 

 الدورة

 الفترة 

 الزمنية

 

 مجال 

 الدورة
 مكان إنعقاد الدورة

 التدريس 2008 مهارات  العرض الفعال 1-
مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات 

FLDP   اإلسكندريةجامعة    FLDC  

  التدريس 2006 الفعال  االتصالمهارات   2-

مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات 

FLDP   اإلسكندريةجامعة   FLDC  

 التدريس 2008 التدريس      استخدام التكنولوجيا في  3-
مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات 

FLDP   اإلسكندريةجامعة   FLDC  

 وتقويم  االمتحاناتنظام  4-

 الطالب 
  التدريس 2009

مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات 

FLDP   اإلسكندريةجامعة   FLDC  

ونشرها ة إعداد وكتابه البحوث العلمي 5-

 دوليا 
2009 

 بحث 

  علمى

مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات 

FLDP   اإلسكندريةجامعة   FLDC  

 التدريس 2009 معايير الجودة فى التدريس 6-
مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات 

FLDP   اإلسكندريةجامعة   FLDC 

 2014 نظم ادارة المراجع البحثية العلمية  7-

 

 بحث 

 علمى

مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات 

FLDP   اإلسكندريةجامعة   FLDC  

 2014 إعداد مشروعات البحوث التنافسية   8-

 

 بحث 

 علمى

مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات 

FLDP   اإلسكندريةجامعة   FLDC  

 اتخاذ القرارات 9-

 وحل المشكالت   
2014 

 

 قيادة
مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات 

FLDP   اإلسكندريةجامعة   FLDC  
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 األنشطة البحثية: -3

 بحثى الماجستير والدكتوراه واألبحاث الدولية والمحلية المنشورة 

فاعلية برنامج تدريبى لتطوير زمن أداء بعض حركات رمية الذراع وعالقتها بنتائج المباريات لدى  -1

سنة ، رسالة ماجستير ، غير منشورة ، كلية التربية الرياضية للبنين  16المصارعين الناشئين تحت 

 م 2006جامعة االسكندرية ، 

 

 م  .2006، مصر  اإلسكندريةجامعة بكليه التربية الرياضية بنين منشورة رساله ماجستير  

  

أثر تطوير بعض القدرات الحركية الخاصة على فعالية الهجوم المضاد لبعض مجموعات حركات الرمى  -2

 رسالة دكتوراه ، غير منشورة ، كلية التربية الرياضية للبنين ،  للمصارعين الناشئين ،

 م  2011جامعة االسكندرية ، 

 

 م  .2011، مصر اإلسكندريةبكليه التربية الرياضية بنين جامعة  منشورةرساله دكتوراه 
 

3- 

 
 

الهجوم المضاد لحركة دراسة بعض القدرات الحركية الخاصة ومدى مساهمتها النسبية على زمن أداء 

  رمية الذراع من فوق الظهر للمصارعين

. 

 ةوالرياضي ةالبدني ةلبحوث التربي ةمتخصص ةعلمي ةمجل –بحث منشور بمجلة نظريات وتطبيقات 

 2014 التخطيط اإلستراتيجى 10-
 

 قيادة

مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات 

FLDP   اإلسكندريةجامعة   FLDC  

 2014 معايير الجودة فى العملية التعليمية 11-
 

 التدريس

مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات 

FLDP   اإلسكندريةجامعة   FLDC  

 2014 اإلدارة الجامعية  12-
 

 قيادة

مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات 

FLDP   اإلسكندريةجامعة   FLDC  
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 م  .2011، مصر  اإلسكندريةالرياضية للبنين بأبو قير جامعة  ةتصدرها دوريا كلية التربي

4- 

 

 

 

 

 

 

5- 

 

 

 

6- 

 

 

 

 

 

 

 

 تأثير تقنين التدريبات النوعية الخاصة على فعالية أداء بعض حركات السقوط على الرجلين 

 للمصارعين 

 ةوالرياضي ةالبدني ةلبحوث التربي ةمتخصص ةعلمي ةمجل –بحث منشور بمجلة نظريات وتطبيقات 

 م . 2011، مصر  اإلسكندريةالرياضية للبنين بأبو قير جامعة ة تصدرها دوريا كلية التربي

 

.  

 تأثير تطوير بعض القدرات التوافقية الخاصة على فعالية أداء المهارات الهجومية المركبة للمصارعين 

 ةوالرياضي ةالبدني ةلبحوث التربي ةمتخصص ةعلمي ةمجل –بحث منشور بمجلة نظريات وتطبيقات 

 م .2013 2، مصر  يةاإلسكندرالرياضية للبنين بأبو قير جامعة ة تصدرها دوريا كلية التربي

 

 

A study of the relationship between some special physical abilities and the  

performance effectiveness of under arm hold to throw over theback  movment 

for junior wrestlers 

 Theories and Applications, the Internationalالعلمية الدولية )  مجلةالبحث منشور ب

Edition  )ةالبدني ةلبحوث التربي ةمتخصص ةعلمي ةمجل – باللغة االنجليزية نظريات وتطبيقات 

 م . 2014، مصر  اإلسكندريةالرياضية للبنين بأبو قير جامعة ة تصدرها دوريا كلية التربي ةوالرياضي

 

 

 الوسط العكسية للمصارعين أثر تطوير القوة الخاصة على فعالية أداء رفعة
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7- 
 

  اتالرياضية للبنة كلية التربي –الرياضة  العلمية لعلوم وفنونمجلة البحث منشور  

 م .2015مصر  ،  القاهرةجامعة 

 

 

 

 األشراف العلمى على رسائل الماجستير والدكتوراه: -4
على الرسائل العلمية لطالب الدراسات العليا لمرحلتى الماجستير والدكتوراه بكلية التربية  يواالرشاد األكاديم مشارك في اإلشـراف 

 م  وحتى األن .1120منذ  اإلسكندريةالرياضية جامعة 

 سكندريةاإلرئيس              جامعة  النتخاب الكليةوممثلى  ةعميد الكلي الختيار االنتخابية ةلإلشراف على العملي ةالمنتخب ةعضـو اللجن -

 . م 2014م /  2011

 .م  2018م /  2012للعام الجامعى  ةكليالب ةالعام على سير الدراساالشراف  -

 م وحتى األن . 2003مشرف على اليوم الرياضى بقسم تدريب المنازالت والرياضات الفردية بالكلية -

  .م2002من عام  اإلسكندريةجامعة  –مشارك في اإلشراف علي سير الدراسة بكلية التربية الرياضية للبنين  -

 طالب التدريب الميداني داخل مدارس المرحلة االبتدائية واإلعدادية بمحافظة اإلسكندرية.  على اإلشراف -

والرياضية للجميع بكليه التربية الرياضية للبنين جامعة اإلسكندرية من عام  البدنيةبمركز اللياقة  ةالرياضي ةمشرف ومدرب باألنشط -

 م وحتى األن . 2002

 مشرف على تنظيم يوم التخرج لطالب كليه التربية الرياضية للبنين جامعة اإلسكندرية .  -

 ية .كليه التربية الرياضية للبنين جامعة اإلسكندر ةمرشد اكاديمى على طالب الفرقة الثاني -

  م2011 من عام كليه التربية الرياضية للبنين جامعة اإلسكندريةبمرشد اكاديمى على طالب الدراسات العليا  -

 

 المؤلفات العلمية:  -5

 الفرقة الدراسية أسم المقرر م

 الفرقة األولى ترم ثانى 1ة تدريب المصارع 1
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 الفرقة الثانية ترم أول 2  ةتدريب المصارع 2

 الفرقة األولى ترم ثانى 1تدريب الكاراتيه  3

 الفرقة الرابعة (ةهوايات ) المصارع 4

 الفرقة الرابعة هوايات ) الجودو ( 5

 

 المشاريع : -6

 

 المشروعات:

 الجهة المموله للمشروع عنوان المشروع قيمة المشروع السنة

    

    

    

 الخبرات : -7

 . بالكلية االلتحاق فى الراغبين الطالب لقبول المصارعة مهارة لجنه فى عضو -1

 . اإلسكندرية جامعة للبنين الرياضية التربية كلية لطالب  الطالبية األنشطة  تنظيم في  مشارك - -2

 . اإلسكندرية جامعة للبنين الرياضية التربية بكليه  االولى الفرقة بكونترول فعال عضو  - -3

 . اإلسكندرية جامعة – الرياضية التربية كلية نادى فى عضو - -4

 إعتماد المعامل. / األنشطة المختلفة في مجال نظم إدارة الجودة / مشروعات تطوير التعليم -8

 م حتى األن .2012 ةمركز اللياقة البدنية والرياضية للجميع بالكلية عضو فعال فى مجلس إدار

 42730شعبه تدريب عضويه رقم  ةفى نقابه المهن الرياضي عضو -

 . بكليه التربية الرياضية للبنين ةامين السر لمجلس قسم تدريب المنازالت والرياضات الفردي -

 .ةبالكلي االلتحاقالمركزى لقبول الطالب الراغبين فى  لالكونتروعضو سابق فى لجنه  -

 . ةبالكلي اقااللتحعضو فى لجنه مهارة المصارعة لقبول الطالب الراغبين فى  -

 مشارك  في تنظيم  األنشطة الطالبية  لطالب كلية التربية الرياضية للبنين جامعة اإلسكندرية . -

 بكليه التربية الرياضية للبنين جامعة اإلسكندرية . ولى الفرقة اال لبكونتروعضو فعال   -

 . جامعة اإلسكندرية –عضو فى نادى كلية التربية الرياضية  -
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 اللغات : -9

 اللغه االنجليزيه -1

 

 

 

 

 

 

 

 
 


