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 :بيانات عامة -1

 رمزى عبد القادر محمد الطنبولي االسم:

 أستاذ تدريب المبارزة بقسم تدريب المنازالت و الرياضات الفردية                                          الوظيفة الحالية: 

 1950/  2/  1تاريخ الميالد: 

 متزوج و يعولالحالة االجتماعية: 

 سموحة -شارع زكى رجب  35العنوان: 

 0127380588رقم الموبايل: 

       250010200897 الرقم القومى :

  ramzy_eltanboly@hotmail.com                                 البريد االلكتروني:

 المؤهالت العلمية: -2

 التدرج الوظيفي األكاديمي )الداخلي والخارجي(: -3

 الدولة الجامعة / المؤسسة التعليمية سنة االلتحاق بها الوظيفة

/  6/  21 معيد
1978 

/  28الي 
12  /

1983 

 جامعة حلوان

 االتحاد السوفيتى روسيا

 جامعة االسكندرية

 مصر

/  12 / 29 مدرس مساعد
1983 

 5/  27الي 
/ 1989 

/  5/  28 مدرس دكتور
1989 

 9/  25الي 
/ 1995 

/  9/  26 استاذ مساعد
1995 

 7/  28الي 
/ 2004 

/  7/  29 استاذ
2004 

الي حتى 
 تاريخة

 

 األنشطة التدريسية: -4

 تدريس مادة المبارزة للفرقة االولى و الثانية و الثالثة  . -1
 المبارزة للتخصص المبارزة للفرقة الرابعة ) البكالوريوس ( .تدريس مادة  -2
 تدريس تخصص مبارزة لمرحلة الدراسات العليا ) دبلوم تدريب ( . -3

 الدولة الجامعة / المؤسسة التعليمية السنه الدرجة العلمية

 1975 البكالوريوس /الليسانس -1
 جامعة حلوان

 االتحاد السوفيتى روسيا

 مصر

 روسيا
 1983 الماجستير -2

 1988 الدكتوراه -3
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اعداد مهارى في رياضة التخصص ( لطالب الدراسات العليا مرحلةة  –تدريس مواد مختلفة ) تدريب  -4
 الدبلوم و الماجستير و الدكتوراة .

 االبحاث العلمية في مجال التدريب و االختبارات و المقاييس في المبارزة .اجراء  -5
 

 

 الدورات التدريبية:  -5

 اسم الجهة المانحة توقيت الدورة اسم الدورة م

1.  
 p2المهارات االدارية 

11 – 14  /6  /

2005 

 

 جامعة االسكندرية

2.  
 الجوانب المالية بالجامعات 

25 – 27  /6/ 

2005 
 االسكندريةجامعة 

3.  
 الجوانب القانونية 

27 – 30  /8/ 

2005 
 جامعة االسكندرية

4.  
 جامعة االسكندرية 6/9/2005-3 اتخاذ القرارات وحل المشكالت 

 جامعة االسكندرية 12/3/2006-11 االدارة الفعالة لالزمات   .5

6.  
 جامعة االسكندرية 14/3/2006-13 ادارة الوقت الفعال

 

 

 البحثية:األنشطة  -6

 بحثى الماجستير والدكتوراه واألبحاث الدولية والمحلية المنشورة 

 جهة النشر التاريخ عنوان البحث م

1.  

أثر إستخدام بعض وسائل لتنمية القوة 

المميزة بالسرعة على سرعة أداء التقدم 

 لألمام والطعن للمبارزين المبتدئين

1983 

 جامعة حلوان
  االتحاد السوفيتى روسيا

2.  

الديناميكية العمرية للصفات الحركية فى 

البناء التدريبى لعدة سنوات للمبارزين 

 والمبارزات الناشئين

1988 

3.  

تحليل التمايز بين مبارزي سيف 
المبارزة المستوى العــالي و المستوى 
األقل في بعض المتـــغيرات النفسيــة و 

 الوظيفية .

 جامعة األسكندرية 2003

4.  

بناء معايير لديناميكية تطور بعض 
القدرات الحس حركية لدى المبارزين 

 سنة . 17الناشئين تحت 

 جامعة األسكندرية 2004

 جامعة األسكندرية 2003بناء بطارية اختبارات للقدرات الحركية   .5



 

3 
 

 

 

 

 

 

 الماجستير والدكتوراه:األشراف العلمى على رسائل  -7

 

 

 

 المؤلفات العلمية:  -8

 المشاريع : -9

 المشروعات:

سنة و  14للمبارزين الناشئين تحت 
 سنة . 17

 المرحلة عنوان الرسالة اسم الباحث م
تاريخ 

 المناقشة

 احمد عاطف طلبة مدكور  .1

" تاثير إستخدام الجمل الخططية على فعالية 

أداء الهجوم المضاد للمبارزين الناشئين تحت 

 سنه "  17

 2018 الدكتوراة

 شريف السيد احمد بدر  .2
" دراسة فاعلية االتصال والقيادة لدى مدربى 

 المبارزة فى مواقف اللعب المختلفة "
 2018 ماجستير

 محمد اشرف فتح الباب   .3

"تاثير تطوير بعض القدرات الحركية الخاصة 

على فاعلية أداء الوثبة السهمية لناشئ 

 المبارزة بسالح الشيش "

 2018 ماجستير

 
 سنة النشر الغالف اسم الكتاب المؤلفين

 د /حسين احمد  حجاج  -1
 د/ رمزى الطنبولى

المبارزة بسالح مذكرة في 
 الشيش

ماهى لخدمات 
 الكمبيوتر

1996 

 د /حسين احمد  حجاج  -2
 د/ رمزى الطنبولى

 1999 دار الفتح المبارزة " سالح الشيش "

 د /حسين احمد  حجاج  -3
 د/ رمزى الطنبولى

 رجب للكمبيوتر المبارزة
2001 
2002 

 د /حسين احمد  حجاج  -4
 د/ رمزى الطنبولى
 د/ حمدى الجزار

 2003 دار الجامعيين الكاراتيه

 د /حسين احمد  حجاج  -5
 د/ رمزى الطنبولى

 المبارزة علم وفن
الفتـــح للطباعة 

 والنشر
2005 

6-  
 د /حسين احمد  حجاج
 د/ رمزى الطنبولى

 المهارات األساسية للمبارزة
الفتـــح للطباعة 

 والنشر

2005 
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 الجهة المموله للمشروع عنوان المشروع المشروعقيمة  السنة

2008 
المؤتمرات 

 العلمية

المؤتمر اإلقليمي الرابع للمجلس الدولي 
للصحة والتربية البدنية والترويح والرياضة  

والتعبير الحركى  لمنطقة الشرق األوسط 
نجو واقع فضل للرياضة في الدول العربية 

 ومنطقة الشرق األوسط

 -التربية الرياضية للبنينكلية 
 جامعة اإلسكندرية

 

2009 
المؤتمرات 

 العلمية
المؤتمر الرياضي  الدولي لقارة إفريقيا  

CISA 
 -كلية التربية الرياضية للبنين

 جامعة اإلسكندرية

2009 
المؤتمرات 

 العلمية
المؤتمر العلمي الدولي األول  )الرياضية 

 والطفولة  (
 الرياضيةكلية التربية 

 جامعة طنطا

2010 
المؤتمرات 

 العلمية

 المؤتمر العلمي الدولي الثالث
التربية  البدنية والرياضية  )تحديات -عشر

 االلفية الثالثة(

كلية التربية الرياضية للبنين 
 جامعة حلوان -الهرم

2013 
المؤتمرات 

 العلمية

المؤتمر العلمي الدولي الحادي عشر للتربية 
البدنية وعلوم الحركة )الرياضية بين النظرية 

 والتطبيق (

كلية التربية الرياضية للبنين 
 جامعة األسكندرية

2016 
المؤتمرات 

 العلمية
المؤتمر العلمي الدولي السابع )التنمية 
 البشرية والقضايا الرياضية المعاصرة(

كلية التربية الرياضية للبنات 
 جامعة حلوان

 الخبرات : -10

 االشراف العلمى علي رسائل الماجستير و الدكتوراة . -1
 مناقشة الرسائل العلمية للماجستير و الدكتوراة . -2
 االشتراك في المؤتمرات العلمية بالقسم و الكلية . -3
 االشتراك في وضع خطة القسم و الجداول و البرامج الدراسية للمبارزة . -4
 النظام و المراقبة و االعداد لالمتحانات .االشتراك في اعمال االمتحانات و لجنة  -5
 االشتراك في اعمال الكنتروالت للفرقة الرابعة ) البكالوريوس ( . -6
 االشتراك في لجان و كنترول اختبارات الطالب المتقدمين لكليات التربية الرياضية . -7
 عضو مجلس القسم و امين سر القسم . -8
 م . 2002اتذة القسم  و امــــين ســــــر المجلس عام عضو مجلس الكلية عن االساتذة المساعدين و اس -9

 عضو لجنة شئون التعليم و الطالب بالكلية . -10
 عضو لجنة المختبرات و االجهزة بالكلية . -11
 االشراف الطالبي لسير الدراسة و الريادة و االشتراك في المعسكرات التى تقيمها الكلية . -12
 لي طلبة الفرقة الرابعة للتدريب الميدانى .االنتداب لقسم الرياضة المدرسية لالشراف ع -13
لتدريس مادة المبارزة لطالب الصةف االول  –جامعة طنطا  –االنتداب لكلية التربية الرياضية  -14

 و الثانى و التخصص للبكالوريوس .
لتةدريس  –جامعة المنصةورة  –كلية التربية النوعية بدمياط  –االنتداب لقسم التربية الرياضية  -15

 رزة لطالب الصف االول و الثانى و التخصص .مادة المبا
 . 2000الي عام  1992عضو اللجنة الرياضية بنادى سموحة الرياضي من عام  -16
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 المشرف العام علي الخماسي الحديث بنادى سموحة خالل نفس الفترة . -17
رة مةن عضو اللجنة الفنية بمنطقة الخماسي الحديث بمنطقــــةـة االسةكندرية خـــــــــةـالل الفتـــةـ -18

 . 2001الي  1995
 دورات متتالية . 3عضو مجلس نقابة المهن التعليمية عن منطقة المنتزة التعليمية لمدة  -19
محاضةةةر بةةةدورات لمةةةدربي المبةةةارزة خةةةالل الةةةدورات التةةةى تنظمهةةةا نقابةةةة المهةةةن الرياضةةةية  -20

 باالسكندرية باالشتراك مع نادى السالح السكندرى .
 

 

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

 مسئول معيار الخدمة اإلجتماعية لمعاير الجودة . -12

 اللغات : -13

 اللغة االم العربية . -1

 اللغة االنجليزية . -2

 اللغة الروسية . -3

 

 

 

 

 
 


