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CV 

 :بيانات عامة -1

 محمد رضا حافظ الروبى االسم:

 دكتور/بقسم تدريب المنازالت والرياضات الفرديةالوظيفة الحالية: استاذ 

 1/10/1955 :تاريخ الميالد

 الحالة االجتماعية:  متزوج  ويعول

 الدخيلة شارع مسجد ناجى أمام صيدلية منفي.–: اإلسكندرية منزلالعنوان:  -

 الدخيلة  033100028   01227382157رقم التليفون: 

      025510010200779 الرقم القومى :

    el.rouby55@yahoo.com                               البريد االلكتروني:

 المؤهالت العلمية: -2

 التدرج الوظيفي األكاديمي )الداخلي والخارجي(: -3

 الدولة الجامعة / المؤسسة التعليمية سنة االلتحاق بها الوظيفة

 .21/6/1978 معيد

 مصر جامعه االسكندريه

 .6/6/1983  مدرس مساعد

 .6/1/1987  مدرس دكتور

 .29/12/1991  استاذ مساعد

 28/9/1999  استاذ دكتور

 

 

 

 األنشطة التدريسية: -4

 رباضة  الجودو. •

 رفع األثقال. •

 الرومانية(. –واليونانية  -المصارعة ) الحرة  •

 طرق تدريس المنازالت. •

 اإلعداد البدني في رياضة التخصص. •

 الدولة الجامعة / المؤسسة التعليمية السنه الدرجة العلمية

 1977 البكالوريوس  -1

 1983 الماجستير -2 مصر جامعه االسكندريه

 1987 الدكتوراه -3
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 المهارى والخططي في رياضة التخصص.اإلعداد  •

 طرق التدريب في رياضة التخصص. •

 الوسائل المعينة في رياضة التخصص. •

 تدريب ميداني في إدارة في رياضة التخصص. •

 تخطيط برامج التدريب الرياضى في رياضة التخصص. •

 تقويم برامج التدريب الرياضى في رياضة التخصص. •

 االنتقاء  في رياضة التخصص. •

 ات عملية في رياضة التخصص.تطبيق •

 تدريب ميداني  في رياضة التخصص. •

 -:المواد التاليةالدكتوراة(  –الماجستير –التدريس في  الدراسات العليا  )مرحلة الدبلوم  -1

 القيادة الفنية للمنافسات في رياضة التخصص. •

 مبادئ تدريب الناشئين في رياضة التخصص. •

 حلقة بحث في رياضة التخصص. •

 دريب رياضة المستويات العالية.مشكالت ت •

 قياس المستوى البدنى في رياضة التخصص. •

1-  

 الدورات التدريبية:  -5

 

 

 األنشطة البحثية: -6

 بحثى الماجستير والدكتوراه واألبحاث الدولية والمحلية المنشورة 

 اسم الجهة المانحة توقيت الدورة اسم الدورة م

1.  
 دورات  الحاسب اآللى

 
 

 جامعة االسكتدرية

2.  Basic  Concept Of  It   

3.  
Using Computer  And Managing 

Files 
  

4.  Work  Processing   

5.  Spread Sheets   

6.  
Introduction  To Pc Maintenance 

And Protection 
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 األشراف العلمى على رسائل الماجستير والدكتوراه: -7

 جهة النشر التاريخ عنوان البحث م

1.  

اثر تنمية المرونة الخاصة  لبعض المفاصل  

حركة الرمية الخلفية  على زمن اداء 

 بالمواجهة بالظهر  للمصارعين المبتدئين

 1983فبراير 
كلية التربية الرياضية  للبنين 

 باالسكندرية  رساله ماجستير 

2.  

اثر تطوير  التحمل الخاص على فعالية اداء  

بعض حركات  مجموعة الرمية الخلفية  

 للمصارعين

 1986نوفمبر  
ين كلية التربية الرياضية  للبن

 باالسكندرية  دكتوراة

3.  

Morphological and dynamical  

rates as function  to predict 

results of snatch lift  for woman's 

Olympic weightlifting  

 2015مارس  27

International scientific 

academy  of engineering 

and technology , singapore 

4.  

Graphic network to diagnose 

result of clean and jerk lifting 

afunction  some of dynamic 

variables ,relative strength and  

BMI for female Olympic 

weightlifting   

 2015مارس  27

International scientific 

academy  of engineering 

and technology , singapore 

 ـ5

 

 2020ال اللغاء المصارعة فى اوليمبيا 

 
2016 

المؤتمر العلمى كلية التربية 

 الرياضية للبنين باالسكندرية

 

 ـ6

فاعلية  برنامج مقترح لتحسين بعض القدرات 

البدنية وتعليم اساسيات رياضة الجودو 

 للمعاقين بصريا

 2017نوفمبر 

الجمهورية الجزائرية  جامعة عبد 

الحميد بن باديس مستغانم معهد 

 التربية البدنية والرياضة 

 ـ7

دراسة مقارنة  فى بعض المحددات 

الفسيولوجية لالعبى المصارعة الرومانية  

 والحرة فى ضوء حمل المنافسة

26  /7  /2018 
مجلة كلية التربية الرياضية للبنات 

 بالجزيرة  جامعة حلوان 

 ـ8

داللة مساهمة لبعض القدرات البدنية فى اداء 

حركتى  ايبون سيوناجى ومورتى سيوناجى 

 لناشئ الجودو

 2004اكتوبر 

المؤتمر العلمى  الثامن لعلوم التربية 

البدنية  والرياضة ـ كلية التربية 

 درية الرياضة للبنين باالسكن

 ـ9

استخدام  بعض المؤشرات  البيوميكانيكية  

والقدرات البدنية  الخاصة كداللة للتنبؤ  بأداء 

 مهارة )دى اشى براى( لناشئات الجودو

ابريل 10-12

2014 

جامعة قفصة  –الجمهورية التونسية 

المعهد العالى  للرياضة بالتربية –

المؤتمر العلمى الدولى  -البدنية  

 االول 

    

    

 المرحلة عنوان الرسالة اسم الباحث م
تاريخ 

 المناقشة

 سمير محمد محمود  الحوالة  .1
استراتيجية مقترحة  لمواجهة االحتراق 

 النفسى للمصارعين  بجمهورية مصر العربية 
 دكتوراة

9/ 7  /

2007 

 امجد ذكريا احمد عبد العال   .2

فاعلية القوة العضلية الخاصة على اداء بعض 

حركات  مجموعة رمى الذراع وبعض 

 المتغيرات الفسيولوجية للمصارعين

 دكتوراة 

26  /

فبراير  

2006 
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 ايهاب محمد الصادق حسن  .3

فعالية حركات االكروبات  فى تحسين مجموعة 

حركات الرمية الخلفية وبعض المتغيرات 

 الفسيولوجية  للمصارعين

 دكتوراة 
فبراير 

2006 

 نبيل حسنى الشربجى  .4

تأثير  برنامج مقترح باستخدام جهاز تدريب 

البرم على مستوى اداء وفعالية مهارة برمة 

 الوسط للمصارعين 

 دكتوراة
سبتمر 

2000 

 محمد صفر الدمخى   .5

تأثير تطوير بعض القدرات الحركية  الخاصة  

باستخدام التدريب المركب  على فعالية االداء  

لمهارة الرمى بالوسط ) اوجوشى وازا ( 

 لالعبى الجودو

 2018 دكتوراة

 2018 دكتوراة  احمد عيد   .6

 2018 دكتوراة   اميرة القماش  .7

 احمد عباس صادق  .8
استراتيجية مقترحة لتطوير رياضة المصارعة 

 فى المدارس الرياضية
 2018 دكتوراة

 احمد  محمود احمد المرشدى  .9

تأثير التدريب المركب على تحسين القدرات  

البدنية الخاصة  ومستوى  االداء لحركات 

 السقوط على الرجلين لناشئ المصارعة الحرة 

 2018 دكتوراة

  دكتوراة  محمود الراوى  .10

 محمد السيد سعيد العشماوى   .11
تأثير تخطيط الموسم  التدريبى على بعض 

 مكونات الحالة التدريبية  لناشئ المصارعة 
 2016 دكتوراة

12.  
اميرة  عبد الكريم ابراهيم 

 محمد 

المحدادات البدنية والوظيفية  المميزة لالعبات 

 المنتخب  القومى المصرى للمصارعة النسائية
 2014 ماجستير 

 احمد ابراهيم احمد صبرة  .13

تأثير تطوير انواع القوة الخاصة على فعالية 

اداء  بعض حركات مجموعة الرمى باليدين 

 لناشئ الجودو

 2008 ماجستير

14.  
احمد السيد سعيد محمد 

 العشماوى 

عالقة البيولوجيا الجزيئية لدى العبى 

 المصارعة كمحددات لالنتقاء 
 2012 دكتوراة

 تامر عماد الدين سعيد محمد  .15
التوازن العضلى وعالقتها بمستوى  نسب 

 االداء للمصارعين
 2012 دكتوراة 

16.  
ايمن  مسلم سليمان  عبد 

 السالم 

تأثير برنامج تدريبى مقترح باستخدام  تمرينات 

التوازن  والقوة المميزة بالسرعة على كفاءة  

الجهاز الدهليزى وفعالية  اداء مهارة  الوسط 

 العكسية )الريبو( لالعبى المصارعة 

 2009 دكتوراة 

 وليد محسن نصرة   .17

استراتيجية  لتدريب المصارعين وفقا 

فية المميزة للمحدادات  البدنية  والوظي

لمصارعى  المستوى العالى بجمهورية مصر 

 العربية

 2007 دكتوراة 

 صبرى على قطب  .18

االستجابات  االنزيمية المصاحبة  لتطوير 

تحمل  –التحمل الخاص ومركباتة )تحمل القوة 

السرعة ( لبعض حركات السقوط على الرجلين 

 للمصارعين

 2002 دكتوراة 
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 المؤلفات العلمية:  -8

 المشاريع : -9

 

 المشروعات:

 الجهة المموله للمشروع عنوان المشروع قيمة المشروع السنة

   اليوجد 

   اليوجد 

   اليوجد 

 الخبرات : -10

ستتنوات متتاليتتة  وقتتام  6ـتتتم اعتتارة ستتيادتة التتى المملكتتة العربيتتة الستتعودية ـ كليتتة المعلمتتين بجتتدة  ـ وزارة المعتتارف  لمتتدة 

 بتدريس المواد التالية 

 :ـ  المواد التطبيقية

 السباحة ـ الجمباز ـ التمرينات البدنية ـ العاب قوى ـالعاب مضرب .

 المواد النظرية :ـ

 شكرى محمد شكرى  .19
برنامج مقترح باالثقال للمصارعين تأثير 

 والرباعين على االداء الوظيفى للبطين االيسر
 2005 دكتوراة

 احمد غازى   .20

تأثير وسيلتى التوجية المكانى والمجسمات 

على سرعة تعلم اساسيات رياضة الجودو  

 للمعاقين بصريا ومستوى التحصيل الذكائى 

 2002 ماجستير

 طاهر مطر   .21

عالقة بعض المحدادات  البيوميكانيكية  لمهارة 

رمية الذراع من فوق الظهر بمستوى االداء 

 للمصارعين 

 2005 ماجستير 

 محمد ابو زيد  .22

دراسة بعض االستجابات  الفسيولوجية  لكثافة 

العظام  واالمالح المعدنية لالعبى السباحة 

 والكاراتية 

 2004 ماجستير 

 وليد محسن نصرة  .23

اثر تطوير تحمل القوة المميزة بالسرعة 

الخاص ببعض حركات مجموعة الرمية الخلفية  

على بعض المتغيرات المهارية والفسيولوجية 

 للمصارعين

 2004 ستير ماج

 
 سنة النشر الغالف اسم الكتاب المؤلفين

 – مبادئ تدريب المصارعة الحرة محمد رضا حافظ الروبى.  -1

 االداء الفنى للحركات

مطابق السم المؤلف 

 وعنوان الكتاب
2005 

الموسوعة التعليمية للمصارعة  محمد رضا حافظ الروبى.  -2
 الرومانية  –اليونانية 

مطابق السم المؤلف 

 وعنوان الكتاب
2008 

 محمد رضا حافظ الروبى.  -3
 مبادئ رياضه المصارعة

مطابق السم المؤلف 

 وعنوان الكتاب
2010 

 واخرونمحمد رضا حافظ الروبى.  -4
 مبادئ رياضه الجودو

مطابق السم المؤلف 

 وعنوان الكتاب
2017 

 محمد رضا حافظ الروبى.  -5
 برامج التدريب وتمرينات اإلعداد

مطابق السم المؤلف 

 وعنوان الكتاب
2007 
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 الفسيولوجى ـ التشريح ـ الصحة واللياقة البدنية  ـ تربية بدنية لالطفال ـ النمو والتطور البدنى 

 عضو اللجنة العلمية   لجنة  المحكمين للترقية لوظيفة االساتذة واالساتذة المساعدينـ 

ناقش واشرف على العديد من رسائل الماجستير والدكتوراة  داخل الكلية وخارجها  جامعات ) االسكندرية ـ بنها ـ الزقتازيق          

 ـ         ـ كفر الشيخ ـ  طنطا ـ جنوب الوادى ـ حلوان ـ  بور سعيد ـ دمياط ـ  المنيا ـ اسيوط  ـ المنصورة  وغيرها (

 متحان تأهيلى دكتوراة داخل وخارج الجامعة ـ شارك فى اال           

ـ   حضور العديد من المؤتمرات  العلمية  كمحكم فى بورد المتؤتمر  والقتاء العديتد متن االبحتاث فتى هتذة المتؤتمرات داختل       

 الجامعة  وخارجها ) تونس ـ الجزائر ـ  الجزيرة جامعة حلوان  ـ الهرم  جامعة حلوان  ـوغيرها (ـ

 نتداب الى العديد الى الجامعات  المختلفةفى مصر  لتدريس مرحلة البكالوريوس  والدراسات العليا ـ تم اال 

 ـ عضو اللجنة العلمية والفنية  باالتحاد المصرى للمصارعة 

ـإلقاء محاضرات صقل للمدربين العرب في المصارعة الحرة في الدراسات التي ينظمها االتحاد العربي    

 للمصارعة.

درب المصارعة لفرق المصارعة بالمدرسة العسكرية الرياضية باالسكندرية والتابعة لجهااز الرياضاة ـم  

 وزارة الدفاع. –بالقوات المسلحة المصرية 

ـقام باالشتراك في تنفيذ برامج الدورات التدريبياة التاي تنظمهاا مديرياة الشاباب والرياضاة )ادارة اعاداد    

 لقاء محاضرات لصقل مدربى المصارعة بمحافظة اإلسكندرية.القادة( باإلسكندرية، وذلك بإ

ـااقام باالشااتراك فااي تنفيااذ باارامج الاادورات التدريبيااة التااي تنظمهااا جمعيااة ماادربى االلعاااب الرياضااية    

بجمهورياااة مصااار العربياااة ،وذلاااك بالقااااء محاضااارات لصاااقل مااادربى المصاااارعة فاااي جمياااع محافظاااات 

 الجمهورية.

رية الشباب والرياضة )االدارة العامة للرياضة( بمحافظة اإلسكندرية وذلك بتدريب ـقام باالشتراك مع مد  

، وكاذا                      1989- 1982فريق الناشئين في رياضة المصارعة  بمركز تدريب الناشئين فاي الفتارة مان عاام 

 اللعاب المختلفة بالمركز.االشتراك مع الجهاز الفنى للمركز في تخطيط وتنفيذ برامج التدريب الخاصة با

ـقام باالشتراك في تنفيذ برامج التدريب التاي تنظمهاا إدارة العامرياة التعليمياة )قسام التادريب( بمحافظاة    

اإلسكندرية، وذلك بإلقاء محاضرات لصاقل مدرساى التربياة الرياضاية باادارة العامرياة التعليمياة بمحافظاة 

 اإلسكندرية.

 -1977ع الجوى )العب(  في بطولة القوات المسلحة للمصارعة فاي الفتارة مان ـقام بتمثيل منتخب الدفا  

1978. 

1-  

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

 حضور العديد من الدورات فى مشروع  تنمية قدرات اعضاء هيئة التدريس والقيادات  بجامعة االسكندرية 

 -------------------------------------------------------------------l5–الجوانب المالية  -1

 -------------------------------------------------------------------–p2تنمية الجدارات االدارية  -2

 -----------------------------------------------------------------l4—الجوانب القانونية بالجامعات -3

 -----------------------------------------------------------------l3–اتخاذ القرار وحل المشكالت   -4

  p4اخالقيات واداب المهنة فى الجامعات  -5
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 t12الجودة توكيد  -6

 i5القوى المحركة لالفراد والجامعات  -7

 t10الساعات المعتمدة  -8

 t5تقويم التدريس  -9

 l6االدارة الفعالة لالجتماعات  -10

 تصميم المقرر  -11

-----------------------االستكندريةمشرف تنفيذى فى مشروع تنمية قدرات اعضاء هيئة التدريس  والقيادات  بجامعتة  -12

-------------------------------------------- 

 اللغات : -12

 اللغه االنجليزيه -1

 

 

 

 

 

 
 

 


