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 ةــات الشخصيـانــالبي

 يالسالم عل عبد يحسني عل االســــــــــــــم

 

وكيل الكلية لشئون خدمة اجملتمع وتنمية البيئة  ةــــــــوظيفـــال

 كلية الرتبية الرياضية للبنني 

 جامعة اإلسكندرية.

 ـورـأستـــــاذ دكتــ يــب العلمــاللق

      03/04/1961 الدــخ امليــاريــت

 اإلســـكنـدريـــــة الدـــل امليــــحم

 اإلسكندرية اإلبراهيمية،شارع األندلس،  56 مـوان الدائــالعـن

 ولـون حممــتليف
01140550044  

01000880516   

 002035621129 ون )العمل(:ــتليف

 002035621123 )العمل(: تلفاكس

 الربيد اإللكرتوني
Fitnesseducation1@gmail.com 

Dr.hussien.rowing@gmail.com 

 

 الدرجات العلمية

 العــــام الكليــــة واجلـــامـعـــة الدرجــــة العلميـــــة

 الرتبية الرياضية الفلسفة يفدكتوراه 

 ختصص تدريب الرياضات املائية
 1999 جامعة اإلسكندريةكلية الرتبية الرياضية، 

 ماجستري الرتبية الرياضية

 ختصص تدريب الرياضات املائيِة

 1994 كلية الرتبية الرياضية، جامعة اإلسكندرية
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 1985 كلية الرتبية الرياضية، جامعة حلوان بكالوريوس الرتبية الرياضية

 

 املناصب اإلدارية باجلامعة
تاريخحتى  من تاريخ املنصــــب  

 حتى األن 22/2/2015 البيئة وتنمية اجملتمع خدمة لشئون لكليةا وكيل

 حتى األن 1/4/2015 الرياضية الرتبية بكلية البحوث واملعلومات الرياضية ملركز التنفيذي املدير

 1/11/2016 1/8/2010 الرياضية الرتبية بكلية اخلدمات ملركز التنفيذي املدير

 الرياضـية،  الرتبيـة  بكليـة  للجميـع  والرياضـة  دنيـة الب اللياقـة  ملركـز  التنفيذي املدير

 21/2/2015 1/7/2007 اإلسكندرية جامعة

 الرياضـــية تربيـــة بكلّيـــة والعمليـــة النظريـــة املنـــاه  تطـــوير جلنـــة عضـــو
 اإلسكندرية جامعة

 

 

 التدريبية يف اجملال اجلامعي الدورات

 .(املالية) التدريس هيئة أعضاء مهارات تنمية دورة •

 .(القرار اختاذ على القدرة)التدريس  هيئة أعضاء مهارات ميةتن دورة •

 .(االزمات ادارة على القدرة)التدريس  هيئة أعضاء مهارات تنمية دورة •

 .(الفعال العرض مهارات)التدريس  هيئة أعضاء مهارات تنمية دورة •

 .(الفعال االتصال مهارات)التدريس  هيئة أعضاء مهارات تنمية دورة •

 .(االجتماعات ادارة على القدرة) التدريس هيئة أعضاء هاراتم تنمية دورة •

 .(والدولية العلمية البحوث كتابة)التدريس  هيئة أعضاء مهارات تنمية دورة •

 (.احلديثة بالتكنولوجيا التدريس) التدريس هيئة أعضاء مهارات لتنمية القيادية الدورة •

 

 التدريبية يف اجملال الرياضي الدورات

 الرياضي. القومي اجمللس الرياضي، اجملال يف املنشطات ةمكافح دورة •

 الرياضي. القومي اجمللس الرياضي، اجملال يف املنشطات مكافحة دورة •

 الرياضي. القومي اجمللس الرياضي، اجملال يف املنشطات مكافحة دورة •

 .2006   بقربص للتجديف الدولي باالحتاد للمدربني الدولي املؤمتر •

 الدولية. االوملبية باللجنة ربنياملد تدريب دورة •

 للتجديف. باالحتاد الدولي دورة التدريب •
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 الرياضي اجملال يف الفنية املهام

 للتجديف. األفريقي االحتاد صندوق أمني •

 للتجديف. العربي االحتاد صندوق أمني •

 والكياك. الكانوي باحتاد التطوير جلنة رئيس •

 يش.اجل لنادى املائية لأللعاب فين مستشار •

 

 الرياضي )التجديف( اجملال يف الفنية املهام

 لآلنسات. مصر ملنتخب فين مدير •

 باإلسكندرية. البحري اليوناني للنادي فين مدير •

 باإلسكندرية. املصري الصيد لنادى فين مدير •

 باإلسكندرية. املصري اليخت لنادى فين مدير •

 الليبية. العربية اجلماهريية ملنتخب فين مدير •

 اإلسكندرية. جامعة منتخب فين مدير •

 

 الرياضي )السباحة( اجملال يف الفنية املهام

 مسوحة. نادى مدرب •

 سبورتن . نادى مدرب •

 

 واالنقاذ( الرياضي )الغوص اجملال يف الفنية املهام

 .2000/2010 واالنقاذ للغوص القومي املنتخب مدرب •

 

 العلميـــــة املؤمتـــرات

 .(2009 فرباير)CISA أفريقيا لقارة الدولي الرياضي مترمؤ املنظمة، اللجنة عضو •

 الشـرق  ملنطقـة  احلركـي  والتعـبري  والرياضة والرتويح البدنية والرتبية للصحة الدولي للمجلس الرابع اإلقليمي املؤمتر منسق •

 .(2008 أكتوبر) األوسط

 .اآلن وحتى م1995 من املختلفة جلانها عضوية يف واالشرتاك بالكلية العلمية املؤمترات وتنظيم إعداد يف املشاركة •

 .2013 أكتوبر والتطبيق( النظرية بني )الرياضة احلركة وعلوم البدنية للرتبية عشر احلادي الدولي العلمي املؤمتر منسق •
جامعـة حلـوان    –منسق عام املؤمتر العلمي الدولي لقسم تـدريب ألعـاب القـوى كليـة الرتبيـة الرياضـية للبنـات بـاجلزيرة          •

2014. 
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 كالتالي: بيانها والدكتوراه للماجستري العلمية الرسائل من للعديد واملناقشة اإلشراف

 التجديف رياضة يف للمبتدئني الفين االداء معايري وضع حمرم سعد حمرم حممد  .1

 سنه 18 – 14 سن من التجديف لالعبات املميزة واملورفولوجية احملددات بعض دراسة حممد شبل راجية  .2

 الرياضية باإلصابات وعالقتها التجديف لالعيب التدرييب املوسم ملراحل حتليلية دراسة عزت حممد على امل  .3

 سبف عبدالعظيم عبدالرمحن مصطفى  .4
 باالنــجاز  وعالقتها الرجوعية احلركة فاعلية لتطوير اخلاصة التدريبات بعض تأثري

 التجديف يف الناشئني الالعبني لدى الرقمي

 املرتوك حممد عبد األمري  .5
 دولـة  يف الرياضـية  االنشطة بعض لالعيب الرياضية واالصابات الصحي للسلوك دراسة

 الكويت

 الوعائي واجلهاز القلب كفاءة على( املونو) الزعانف سباحة تدريب اثر عبدالعزيز الدين علم حممود  .6

 التجديف رياضة ال عبى لدى الظهر اسفل االمل حلدوث املسببة العوامل بعض ابراهيم امحد حسن دعاء  .7

 منجى فهمى امحد عالء الدين  .8
 مسـتوى  علـى  املـاء  داخـل  والبدنيـة  املهنية التدريبات من خمتلفة نسب استخدام تأثري

 واملنافسات االعداد فرتتى خالل الناشئني للسباحني الرقمي االنـجاز

 ونوس عزيز جمد  .9
 البدنيـة  القـدرات  بعـض  مسـتوى  علـى  احلديثـة  املساعدة االدوات بعض استخدام تأثري

 حره مرت 50 سباحة وسرعة اخلاصة

 الرقيعي خليفة سامل ابراهيم  .10
 لالعــيب التجــديف ارجــوميرت باســتخدام والبدنيــة الوظيفيــة اجلوانــب بــبعض التنبــؤ

 الناشئني التجديف

 على حممد حسن حممد  .11
 علـى  وتـأثريه  نيالناشـئ  للسـباحني  العضلية القوه تطوير يف املتقاطع التدريب استخدام

 الرقمي االنـجاز

 الناشئني للسباحني االداء فاعلية على بالزعانف السباحة استخدام تأثري ابوزيتحار امني حممد زياد  .12

 الناشئني لالنتقاء كأساس الشراعية االلواح لالعيب املورفولوجيا املواصفات دراسة حسني الصادق كامل امحد  .13

 عيسى ابراهيم الدين حمى امحد  .14
 الرقمـي  املسـتوى  علـى  للجـذع  واملرونـة  العضـلية  القـوة  لتطـوير  تـدرييب  برنـام   تأثري

 الدولفني لسباحي
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 العلمـــي باإلنتـــاج بيـــان
 عبدالســالم علــى حسيــن/  للدكتـور
 مائيــة رياضات تدريب أستاذ على للحصول                               املــائيـــة الرياضــات تدريــب بقســم املساعــد االستــاذ

تاريـــــخ  جهـــــــة النشـــــــر

 م عنــــــــوان البحــــــــث نوعــــــه النشــــر
الرابع للمجلس  اإلقليميحبث منشور باملؤمتر 

والرتويح  البدنية والرتبية للصحة الدولي

ملنطقة الشرق  احلركيوالتعبري  والرياضة

 – أبوقري – الرياضية بيةالرتكلية  –االوسط 

اإلسكندريةجامعة   

15-17/  
10/2008  لسباحي اجلانيبالتباين املورفولوجى وشبكة الشكل  مشرتك 

بعض املسابقات يف األحادية للزعنفة العاملياملستوى   1 

 البدنية للرتبية العلمية باجمللةحبث منشور 

 –للبنات  الرياضية الرتبيةكلية  – والرياضة

سكندريةاإلجامعة   
2009فرباير   مشرتك 

لالعبات  اجلانيبوشبكة الشكل  اجلسميالنمط 

 العاليالغطس املصريات والعبات الغطس ذوى املستوى 

مقارنه " دراسة"  املتحدة باململكة  
2 

لعلوم  املنصورةحبث مقبول النشر جملة جامعة 

 الرتبية
2009/

لوجيه املساهمة النسبية لبعض القياسات املورفو مشرتك 2010

م فردى متنوع 100 لسباحي البدنيةوالقدرات   3 

 للرتبية املنوفيةحبث منشور مبجلة جامعة 

والرياضة البدنية  6/11/2010  مشرتك 
داخل املاء على  املعينةبعض الوسائل  استخدامتأثري 

 البدنيةبعض املتغريات الفسيولوجيه والقدرات 

مرت فراشه 50 لسباحي اخلاصة  
4 

بكلية  الدولية العلمية جمللةباحبث منشور 

جامعة  –ابوقري  –للبنني  الرياضية الرتبية

 االسكندرية
Volume 1.No.2 

2011يناير   مشرتك 
The Effectiveness of Some Balance 

Exercises an improving the skillful 

level of the forward dive tuck 

among divers 

5 

بكلية  دوليةال العلمية باجمللةحبث منشور 

جامعة  –ابوقري  –للبنني  الرياضية الرتبية

 االسكندرية
Volume 1.No.3 

2011نوفمرب   مشرتك 

The Efficiency of Some Aerobic 

Physical Exercises Applying the 

Aqueous Medium to improve the 

Physiological status in Patients 

Suffering from Certain Degenerative 

Diseases 

6 

بكلية  الدولية العلمية باجمللةحبث منشور 

جامعة  –ابوقري  –للبنني  الرياضية الرتبية

 االسكندرية
2011نوفمرب   فردى 

ديناميكية تطور بعض املتغريات املورفولوجيه 

الدم وعالقتها  يفومستوى تركيز الالكتيك 

سنة 18 – 15مبستوى االداء للسباحني من   
7 

 البدنية للرتبية العلمية اجمللةبحبث منشور 

 –للبنات  الرياضية الرتبيةكلية  – والرياضة

 جامعة االسكندرية
اكتوبر 

 فردى 2011
فعالية برنام  تدريبات قوة املركز على بعض 

م  2000لسباق  الرقميواملستوى  البدنيةاملتغريات 

 لدى ناشىء التجديف
8 
 

 بكلية الدولية العلمية باجمللةحبث منشور 

جامعة  –ابوقري  –للبنني  الرياضية الرتبية

 االسكندرية
2011نوفمرب   فردى 

على  املائيالوسط  باستخدامأثر تدريبات التنفس 

لدى املصابني  التنفسيللجهاز  الصحية احلالةحتسني 

سنة 15 – 13حبساسية الصدر من   
9 
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