
 

1 
 

 

CV 
 

 

 :بيانات عامة -1

 الجزار احمد سيد المقصود عبد حمدي :االسم

 دكتور/بقسم تدريب المنازالت والرياضات الفردية استاذالوظيفة الحالية: 

 1947 فبراير 3تاريخ الميالد: 
 متزوج الحالة االجتماعية: 

 األسكندرية/  العنب غيط/  الجزار المقصود عبد محمد /طيار الشهيد شارع 33العنوان:

 0011283726: التليفونرقم 

       الرقم القومى :

                                   البريد االلكتروني:

 المؤهالت العلمية: -2

 التدرج الوظيفي األكاديمي )الداخلي والخارجي(: -3

 الدولة الجامعة / المؤسسة التعليمية سنة االلتحاق بها الوظيفة

 13/9/1976 معيد

  

 3/3/1982 مدرس مساعد

 7/1991/ 30 مدرس دكتور

  26/4/2007 استاذ مساعد دكنور

 2014 أستاذ دكتور 

 

 

 

 األنشطة التدريسية: -4

 تدريس الفرقه االولى  -1

 تدريس الفرقه الثانيه  -2

 تدريس الفرقه الثالثه  -3

 تدريس الفرقه الرابعه  -4

 

 

 األنشطة البحثية: -5

 بحثى الماجستير والدكتوراه واألبحاث الدولية والمحلية المنشورة

 الدولة الجامعة / المؤسسة التعليمية السنه الدرجة العلمية

 1967 البكالوريوس /الليسانس -1

 1981 الماجستير -2 مصر جامعه االسكندريه

 1991 الدكتوراه -3
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 عنوان البحث م
تاريخ قبول 

 النشر
 جهة النشر

دراسة تحليلية لبعض العوامل المرتبطة   -1
 باإلصابات في المالكمة.

قسم تدريب  –كلية التربية الرياضية  1981
جامعة  –المنازالت والرياضات المائية 

 حلوان

رسالة 
 ماجستير

تقويم مفهوم العدوانية في النشاط الرياضي   -2
 دراسة تطبيقية في مجال المالكمة.

قسم تدريب  –كلية التربية الرياضية  1991
جامعة  –المنازالت والرياضات المائية 

 اإلسكندرية

رسالة 
 دكتوراه

دراسة تحليلية لحاالت الكبو خالل الجوالت  -3
 في المالكمة .

8-9  
ابريل 
1996 

نحو مستقبل  -المؤتمر العلمي الثاني
أفضل للرياضة في مصر والعالم 

كلية التربية  –جامعة أسيوط  -العربي
 -الرياضية

 1996ابريل  8-9

 فردي

دراسة التباينات النفسية بين مالكمي  -4
مجموعات الفئات الوزنية المختلفة في سمة 

 العدوانية االيجابية الرياضية .

كلية التربية  -نظريات وتطبيقاتمجلة  1999
العدد  -الرياضية للبنين باألسكندرية

 1999 -الثالث والثالثون 

 فردي

بناء مقياس عاملي للمترتبات الفسيولوجية   -5
والنفسحركية النقاص الوزن السريع علي 
مكونات األداء الفني للمالكمين أثناء 

 المباريات .

 –مجلة بحوث التربية الرياضية للبنين  2006
العدد  – 39المجلد رقم -جامعة الزقازيق

 2006 -أغسطس 72رقم 

 فردي

انقاص الوزن بالطرق السريعة المجهدة  -6
كدالة في االجهاد المنذر باالحتراق الرياضي 

 لمالكمي المنافسات. 

كلية التربية  –مجلة نظريات وتطبيقات  2006
العدد  –الرياضية للبنين باألسكندرية 

 2006 –الثامن والخمسون 

 فردي

7-  "What Coaches say about 
Attitudes, Knowledge, 

Experiences and 
recommendations regard Boxer`s 

Weight Reduction during 
Competitions". 

15-17 
/10/2008 

ICHPER.SD Middle East  thThe 4
Regional Congress ,15-

17/10/2008. 
Faculty of Physical Education- 
Abu Qir AlexUniversity Egypt. 

Individ-
ual 

 
-8 

 
"Amateur Boxing Attitude 

Scale". 

 
23- 25 
October 
2013. 

The 11 th International 
Scientific Conference for 
Physical Education and 
Movement Sciences" Sport in 
Theory & Practice" 
Alexandria. 

 
Individ-
ual  
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 الدورات التدريبية:  -6

 

 جهة المانحة تاريخ الدورة عنوان الدورة م

1.  English as a Second Language.  (March 17- April 
24, 1997). 
 

دورات الحاصل 
عليها من جامعة 

 ميتشيجان األمريكية

Michigan State 
University 
25 August 1997 

2.  PES 882A _ Stress Management 
Techniques in Athletics.  

(May 12 -26 June, 
1997). 

 

3.  PES 125 – First Aid    &   Personal 
Safety . 

   (May 12 – June 26,   
1997). 

4.  The application of stretching in 
sports * Testing for the 
evaluation of physical fitness * 
Taping * Training and 
rehabilitation of athletic injuries 
.Michigan confs/1997/USA 

 

/1997  
.Michigan 
confs/1997/US
A 

5.  DARTFISH video analysis software 
in sports training and physical 
education. 

 

16 February, 2006 Faculty and 
Leadership 
Development 
Center (FLDC)  

6.  Effective Meetings Management, 
March 4-5, 2006.   

 
March 4-5, 2006.   

Faculty and 
Leadership 
Development 
Center (FLDC)  

7.  Effective Crisis Management, L7,  
March 6-7, 2006. 

 
L7,  March 6-7, 2006. 

Faculty and 
Leadership 
Development 
Center (FLDC)  
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8.  Teaching Evaluation, T5,  March 
18- 20, 2006. 

March 18- 20, 2006. Faculty and 
Leadership 
Development 
Center (FLDC)  

9.  New Trends in Teaching T2, July 16 -19, 
2005. 

July 16 -19, 2005. Faculty and 
Leadership 
Development 
Center (FLDC)  

10.  Thinking Skills,  PI, July 24 -27, 2005. July 24 -27, 2005. Faculty and 
Leadership 
Development 
Center (FLDC)  

11.  Credit Hours, December, T10,  December 
24 -25, 2005. 

December 24 -25, 2005. Faculty and 
Leadership 
Development 
Center (FLDC)  

  P2  االدارية المهارات  .12

 

20 - 23 /11, 2004 Faculty and 
Leadership 
Development 
Center (FLDC)  

 ii 4-7/6/2005 Faculty and الفعال العرض مهارات  .13
Leadership 
Development 
Center (FLDC)  

 P4   11-13/6/2005     Faculty and المهنة وأداب أخالقيات  .14
Leadership 
Development 
Center (FLDC)  

 Faculty and      28/6/2005-25 12      28/6/2005-25 الفعال االتصال مهارات  .15
Leadership 
Development 
Center (FLDC)  

 دورات في تقنيات المعلومات واالتصاالت   .16
 

رخصة القيادة الدولية للكمبيوتر     : اسم الدورة 

ICDL                                                            
 

مقدمة عن حماية وصيانة الحاسوب  .1
                             الشخصي .     

             

 
 

 
 
 

 
5-12/1/2005    

Faculty and 
Leadership 
Development 
Center (FLDC)  
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 األشراف العلمى على رسائل الماجستير والدكتوراه: -7

     م     
 

           

 
 الدارس اسم

 
 البحث موضوع

 التسجيل تاريخ
 االعتماد تاريخ

 لتطوير المصاحبة االنزيمية االستجابات" غانم قطب علي صبري  .1
 – القوة تحمل -ومركباته الخاص التحمل

 علي السقوط حركات لبعض السرعة تحمل
 " .للمصارعين الرجلين

 االعتماد تاريخ
2003/2/20 

 المنافسة نموذج أسلوب استخدام تأثير" اسماعيل أحمد أسامة  .2
 بنتائج وعالقته الهجومي األداء فعالية علي

 سنة 14 تحت الناشئين للمبارزين المباريات

2004/4/13 

.المفاهيم األساسية لتكنولوجيا المعلومات 2
            .                  

خدام الحاسوب والتعامل مع .ست 3
 الملفات 

                                  WORDمعالجة النصوص 4  
   EXCEL معالجة جدول البيانات 5

      
   POWER POINTالعروض التقديمية 6
                                  ACCESSقواعد البيانات 7
 المعلومات وتكنولوجيا االتصاالت     8

 
   

17-27/2/2007 
  
 3-20/3/2007 
24/3/- 4/17/2007    
21/4 -20/ 10/2007     
        
22/10-10/11/2007 
 
12/11/-8/12/2007 
10/12/-29 / 12/2007  
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" 

 حسونة حسونة صبحي  .3
 حسن

 في والمنافسة التدريب استراتيجية وضع"
 االستجابات بعض بداللة التايكوندو رياضة

 "البيوكيميائية واتغيرات المناعية

 االعتماد تاريخ
2005/5/30 

 حسن مصطفي السيد  .4
 موسي

 األداءالتكتيكي فاعلية تطوير استراتيجيات"
 العبي لدي والركل اللكم مهارات لبعض

 "بوكس الكيك

2006/12/16 

 بعض علي الخاص التحمل تنمية تأثير" المنعم عبد محمد أحمد نادر  .5
 لدي والحركية البيوكيميائية االستجابات

 "المالكمين

2008/1/24 

 باألثقال مقترح تدريبي برنامج تأثير" شكري محمد شكري  .6
 الوظيفي األداء علي والرباعين للمصارعين

 "األيسر للبطين

2005/6/14 

    
 

 المؤلفات العلمية:  -8

 المؤلفات
 واألبحاث

 
 : المؤلفات أوال

 

 
 المؤلفون/  المؤلف

 
 الكتاب عنوان

 
 النشر دار

 
 االصدار تاريخ

1.   
 الجزار المقصود عبد حمدي /د
 سيف الرحمن عبد /د

 الموسوعة
 الكيك في العلمية
 بوكس

 الجامعيين دار
 األسكندرية

2003 
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 المشاريع : -9

 

 المشروعات:

 الجهة المموله للمشروع عنوان المشروع قيمة المشروع السنة

    

    

    

     الخبرات  -10

 .CIZA افريقيا في الرياضة مؤتمر في الكلية ممثال االنجليزية باللغة بحث لقاءإ -1
 . الخامسة بالقناة والرياضة والمناعة&  والرياضة الجينات ندوة في المشاركة -2
 . بالكلية الجودة ضمان وحدة ندوات في المشاركة -3
 الخامسة بالقناة والرياضة والمناعة&  العظام هشاشة عن ندوات القاء -4
 . بالكلية المنعقدة والدينية والفنية والثقافية العلمية  الندوات في المشاركة -5
 . باألسكندرية الرياضية المهن نقابة في والتدريبية العلمية الندوات في المشاركة -6
 . بالكلية العلمية المؤتمرات في العلمية الندوات في المشاركة -7
 . بالكلية المختلفة لألقسام العلمية مناراتيالس في المشاركة -8
 .الذراعين ومصارعة للقوة المصري باالتحاد محاضر -9

 .2008/2012عضو اللجنة العلمية باإلتحاد المصري لرفع األثقال   -10

 .2012/2016عضو اللجنة العلمية باإلتحاد المصري للمالكمة  -11

 .2016/2018إلنجليزية محكم دولي بالمجلة العلمية بكلية التربية الرياضية للبنات بالجزيرة في النسخة العربية وا -12

 

 

 إعتماد المعامل. / األنشطة المختلفة في مجال نظم إدارة الجودة / مشروعات تطوير التعليم -11

1- -------------------------------------------------------------------- 

2- -------------------------------------------------------------------- 

3- ------------------------------------------------------------------- 

4- ------------------------------------------------------------------- 

5- ------------------------------------------------------------------- 

 اللغات : -12

 خضر الفتاح عبد/د
 

 الجزار المقصود عبد حمدي/د  .2
 حجاج حسين /د
 الطنبولي رمزي /د

 الجامعيين دار الكاراتيه
 األسكندرية

2002 

 الجزار المقصود عبد حمدي /د  .3
 خضر الفتاح عبد /د
 سيف الرحمن عبد /د

 الجزء – المالكمة
 األول

 الجامعيين دار
 األسكندرية

 

2001 

 الجزار المقصود عبد حمدي /د  .4
 خضر الفتاح عبد /د
 سيف الرحمن عبد /د

 الجزء – المالكمة
 الثاني

 الجامعيين دار
 األسكندرية

2004 
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 اللغه االنجليزيه. -1

 

 

 
 


