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 :بيانات عامة -1

 جمدي حممد إبراهيم أبو زيد االسم:

 جامعة اإلسكندرية –أستاذ تدريب السباحة بكلية الرتبية الرياضية للبنني الوظيفة الحالية: 

 القاهرة – 15/9/1950تاريخ الميالد: 

 متزوج الحالة االجتماعية: 

 ج.م.ع –املندرة  –ش مجال عبد الناصر  454 –اإلسكندرية العنوان: 

  ( 0122371816) املوبايل  &(  5553988/03) املنزل رقم الموبايل: 

 (  5621709 - 5621129) ت العمل   

       ................................................: الرقم القومى

                            zeid@sea.edu.eg-Magdy_abu االلكتروني:البريد 

Magdy_zeid@yahoo.com 

        

 المؤهالت العلمية: -2

 (:التدرج الوظيفي األكاديمي )الداخلي والخارجي -3

 الدولة الجامعة / المؤسسة التعليمية سنة االلتحاق بها الوظيفة

 14/10/1973 معيد

  

 19/10/1978 مدرس مساعد

 29/5/1983 مدرس دكتور

 28/6/1987 أستاذ مساعد

 31/8/1993 أستاذ

 

 :األنشطة التدريسية -4

 دريب الرياضي لطالب مرحلة البكالوريوس. تدريس مناهج الت 

 الدولة الجامعة / المؤسسة التعليمية السنه الدرجة العلمية

 1973 البكالوريوس /الليسانس -1

 1978 الماجستير -2  

 1983 الدكتوراه -3

mailto:Magdy_abu-zeid@sea.edu.eg
mailto:Magdy_zeid@yahoo.com


 
 

2 
 

    الوسددا ل املعينددة  –األعددداا البددد ي ي امل دداري   –تدددريس مقددررات ق وددرا ي أسدداليب التدددريب– 

 التقويم ي اال تقاء.القياس يالتقويم فى الرتبية الرياضية.مناهج ورا التدريس فى الرتبية الرياضية 

 حلقة حبث يف مشداكل التددريب    -جستري ي الدكتوراه تدريس مقررات الدراسات العليا ملرحلة املا

وبيعدة ي   –الوسا ل املعينة يف التعلم احلركدي   -اراسات متقدمه يف التدريب الرياضي  –الرياضي 

 أسس امل ارات احلركية .

  تددريس مقدررات الدتعلم     2008/2009 –كلية الرتبية الرياضية  –جامعة صوان  –كوريا  –أستاذ زا ر .

را ييسدا ل التددريب الرياضدى. مبداا ى فسديولوجيا التددريب الرياضدى .املشداركة فدى          احلركى. و

 الدراسات يالبحوث العلمية فى جمال التدريب يالتعلم احلركى .

 الدورات التدريبية:  -5

 اسم الجهة المانحة توقيت الدورة اسم الدورة م

1.    
 

 

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

 

 

 األنشطة البحثية: -6

 ستير والدكتوراه واألبحاث الدولية والمحلية المنشورة بحثى الماج

 جهة النشر التاريخ عنوان البحث م

1.  
 في الشدة مرتفع فتري تدريب برنامج تأثير" 

 "  الرئتين وظائف علي السباحة
 1983 مارس

 المجلد – للجميع الرياضة مؤتمر

 الرياضية التربية كلية – الرابع

 حلوان جامعة – بالقاهرة

2.  

وط الغازات يف الدم الشدريا ي لغاوسدي   " ضغ

 األعماا ي سباحي املسافات الطويلة "
 1984ابريل 

املؤمتر العلمي اخلامس لدراسات 

اجمللد  –ي حبوث الرتبية الرياضية 

كلية الرتبية الرياضية  –الثا ي 

 للبنني باإلسكندرية

3.  

" كفدداءة يئددا ر الددر تني لكددل مدد   طدداس     

 لطويلة " األعماا ي سباحي املسافات ا
  1984ابريل 

املؤمتر العلمي اخلامس لدراسات 

اجمللد  –ي حبوث الرتبية الرياضية 

كلية الرتبية الرياضية  –الثا ي 

 للبنني باإلسكندرية

4.  
 الفسيولوجية التغيرات لبعض مقارنة دراسة

"  الماء كرة العبي بين التنفسي للجهاز
 حلوان جامعة – بحوث دراسات مجلد 1985 سبتمبر
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"  اليد كرة العبي و"  أفقي كمستوي

 " يرأس كمستوي

5.  

اراسددددة مقار ددددة لتددددع ري بعدددد  أ ددددواع  

الرياضدديات املا يددة علددي كفدداءة ا  دداز 

 الديري التنفسي "
 1986مارس 

تاريخ  –حبث املؤمتر العلمي 

 –اجمللد الثا ي  –الرياضة 

جامعة  –كلية الرتبية الرياضية 

 املنيا

6.  

تحكم يف أ ددر تدددريب السددباحة مدد  الدد   

فددددرتات الراحددددة البيبيددددة علددددي بعدددد  

االسددددتتابات الفسدددديولوجية ي اإل دددداز 

 الرقمي للسباحني الصغار "

1986 

 –حبوث املؤمتر العلمي 

اجمللد  –تاريخ الرياضة 

 جامعة املنيا –الثا ي 

7.  

اراسددددة حددددول مدددددي تددددع ري  تددددا ج     

 اختبارات التطور احلركي بالتدريب "

 
 1986ايسمرب 

 نة  –األيل  املؤمتر العلمي

كلية  –قطاع الرتبية الرياضية 

الرتبية الرياضية بنني 

 باإلسكندرية
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8.  

" التكيفات الفسيولوجية املزمنة للت از 

الددديري التنفسددي لغواصددي األعمدداا ي  

  سباحي املسافات القصرية ".

 

1986 

 –األيل  –املؤمتر الرياضي 

 –ا امعة األرا ية  –عمان 

عمان  –ة كلية الرتبية الرياضي

 تشري    1-4

9.  

 . "مف وم تدريبات اهليبوكسيك " 

العدا فرباير 

1986 

الديرية العلمية للرياضيات 

كلية الرتبية  ––املا ية 

 الرياضية اإلسكندرية

10.  

" التكيفددددددات الفسدددددديولوجية احلددددددااة 

ة عددددددد  تطبيددددددد  تددددددددريب  الناتددددددد

 اهليبوكسيك " 

عدا ايسمرب 

1986 

لديرة العلمية للرياضيات ا

كلية الرتبية  –– ية املا

 الرياضية للبنني باإلسكندرية

11.  

التكيفات الفسيولوجية املزمندة الناتدة   

 ع  تطبي  تدريب اهليبوكسيك

 

 1987مارس 

"الديرة العلمية للرياضيات 

-جامعة االسكندرية".–املا ية 

 كلية الرتبية الرياضية

12.  
السرعة ي متطلبات ا لكدل مد  السدباحني    

 ي العدا يني 
 1987يوليو 

" الديرة العلمية للرياضيات 

 املا ية "

13.  
 –تطبيق ددا  –مف وم ددا  –رياضددة الغددو  

 يشريو ا 
 1987سبتمرب 

ديرة العلمية للرياضيات " ال

 "املا ية 

14.  

التكيفات الفسديولوجية املزمندة للت داز    

الددديري التنفسددي لغواصددى األعمدداا ي  

 سباحي املسافات القصرية

1990 

 –ت " جملة  ظريات ي تطبيقا

جامعة  –كلية الرتبية الرياضية 

 العدا الساب  " –اإلسكندرية  

15.  

تع ري بر امج تدريب مكثر علي كفداءة  

القلدددب ي الدددديرة الدمويدددة ي اإل ددداز    

 الرقمي للسباحني

 1992يوليو 

كلية  –" جامعة اإلسكندرية 

العدا  –الرتبية الرياضية للبنات 

 " الثالث

" جملة املع د العالي للصحة  1992ابريل كو دات  املتغريات الفسيولوجية لبع  م  .16
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الدددددم ي ا  دددداز الددددديري ملتسددددابقي  

 مار ون الرياضي الديلي

 " جامعة اإلسكندرية –العامة 

17.  
اراسددة لددبع  املددتغريات البيولوجيددة ي 

  عالقت ا مبستوي األااء العلمي .
 1992يوليو 

لة املع د العالي للصحة جم

 العامة

18.  

أسدلوب التددريب   مقار ة تع ري كدل مد    

األرضددددددي التقليدددددددي علددددددي بعدددددد  

يولوجية ي االسدددددددددددددتتابات الفسددددددددددددد 

 .املوفولوجيه للسباحني 

 

 1992يوليو 
جملة املع د العالي للصحة 

 العامة

19.  
الرياضة البد ية ي تفااي أمراض القلب 

 ي الشرايني
1990 

 –الرياض  –جملة ا يل 

 114السعواية العدا 

20.  
تالفي ددا التشددوهات القواميددة ألوفالنددا ي  

 .-مبمارسة الرياضة البد ية
1991 

 –الرياض  –ة العربية اجملل

 السعواية–163العدا 

21.  
يقايددة ي  –الرياضددة  –لسددكري أمددراض ا

 عالج 
1991 

 192-العدا  -اجمللة العربية

 السعواية
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22.  

تقيددديم بعددد  تغدددريات الدددبطني األيسدددر  

ب ي ا  از الديري لسباحي القمدة  للقل

. 

 

1992 

 –ي تطبيقات جملة  ظريات 

كلية الرتبية  – 14العدا 

جامعة  –الرياضية بنني 

 اإلسكندرية

23.  

االسددتتابات الفسدديولوجية الناتددة عدد  

اال تظدددام يف سارسدددة السدددباحة لعددددة  

 سنوات.

1992 

 –" جملة  ظريات ي تطبيقات 

كلية الرتبية  – 15العدا 

 " الرياضية بنني

24.  

العمدددددددوا الفقدددددددري ي  الم اال دددددددزالا 

 ي أسبابة.الغضرييف 

 

1992 

" جملة جملة الفيصل العدا 

اململكة العربية  – 185

 " السعواية

25.  

العقدددددداقري ي املنشددددددطات الصددددددناعية ي  

 1993 التدريب الرياضي.

 –الرياض  –" جملة ا يل 

 السعواية. – 160،161العدا 

" 

26.  

مقار ددة بددني العددا األلعدداب ا ماعيددة   

ت املا يددة يف بعدد  يئددا ر   يالرياضددا

 .الر تني 

 

1993 

 –جملة  ظريات ي تطبيقات 

 –كلية الرتبية الرياضية 

 16العدا  –االسكندرية 

27.  

إاارة البحددددددث العلمددددددي ي ارتباودددددده  

 باحتياجات اجملتم . 

 

1998 

" مؤمتر تطوير الدراسات العليا 

جامعة  –ي البحث العلمي 

 " اإلسكندرية

28.  

البحث العلمي ي إرسداء قواعدد الن ضدة    

 1998 الرياضية يف مصر.

مؤمتر تطوير الدراسات العليا ي 

جامعة  –البحث العلمي 

 اإلسكندرية

29.  
أ ر تدريب السباحة علي كفاءة البطني 

األيسدددر للقلدددب لكدددل مددد  السدددباحني     

 2002 وفمرب 
 -املؤمتر العلمي الديلي

اسرتاتيتيات ا تقاء 
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النصددددفي ي الددددبرت  املقعدددددي  بالشددددلل  

 .السفلي 

 اإلسكندرية –املوهوبني 

30.  

االستتابة الفسديولوجية لدبع  يئدا ر    

تني لكل م  الغواصني يالسدباحني  الر 

. 

 

2002 

–املؤمتر العلمي الديلي 

اسرتاتيتيات ا تقاء املوهبني 

 كلية الرتبية الرياضية–

31.  

مقار ددة بددني السددباحني املقعدددي  ي ددري 

 2006ابريل/ .لرياضيني على بع  متغريات القلب ا

قسم الرتبية –كلية الرتبية 

جامعة امللك سعوا –البد ية 

 بالرياض

32.  

Cardiovascular Adaptation to swim 
training in Para plegics and 

amputation swimming 

 

2006 
vista conference – Bonn – 

Germany 

33.  

ا ددر سارسددة لعبددة الكددرة الطددا رة علددى    

 2006 ثافة النظام ي األمالح املعد يةك

تاس  املؤمتر العلمي الديلي ال

كلية الرتبية الرياضية للبنني  –

 جامعة اإلسكندرية/
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Prince Feisal Bin fahad international prize for Arab sports 

Research Development (sixth Session 2006/2007) 

 

 Abouzeid Magdy: sports training and Bone health." Comparative analysis study of the Bone 
physiological Adaptation (BMD) and (BMC) and (Area) of lumbar spine, femur, forearm 
regions in Elite athletes. Prince Faisal international prize for sports research development. 
(december2007). Winner of the prize, sports medicine category.  

 Abouzeid Magdy: comparison of anthropometric physical capacity, lung volumes in elite 
monofin children and healthy sedentary children. The 16(the) world congress of the 
international union of anthropological and ethnological sciences (iuaes 2008), Kunming, china, 
July 15-23, 2008. 

 Abouzeid Magdy. Myocardial responses to intensive swim training in wheelchair athletes. The 
2008 International convention on science, education and medicine in sport (2008 ICSEMIS), 
AUGUST 1-5, Guangzhou, china. 

 Abouzeid Magdy .elite Child athletes are our future. Cardiopulmonary Adaptation in elite 
monofin children following long – term monofin training. The 2008 International convention 
on science, education and medicine in sport (2008 ICSEMIS), AUGUST 1-5 , Guangzhou , 
China , www.icsemis2008.org 

34.  
Carcliuc structure and function in 
wheelchair swimmers   

25-2:oct.2007 
ISCA world congress 

.Malaysia –Kuala lumpur 

35.  

Left ventricular performance in 
wheelchair swimmers following 
swimming training. 

2007 

Echocardiogrphy assessment. 
–international Conference on 
Adapted sports –Malaga –

SPAIN 

36.  

كثافدددة ي حمتدددوي األمدددالح املعد يددددة    

يمسددداحة سدددط  عظدددام السددداعد لدددد    

كددرة الطددا رة ذيي املسددتو   العددا ال

 العالي 

ابريل 3ق1

2008 

املؤمتر الديلي للرتبية البد ية 

 كويتال–يالرياضة يالصحة 

37.  

تدددع ري اال تظدددام يف بدددرامج التددددريبات 

املا يددة علددي تطددوير يئددا ر الددر تني     

ين املخدددرات مدد  الشددباب لدددي مدددم

 ا احنني 

 وفمرب  12ق 9

2009 

املؤمتر الديلي الثا ي " 

الرياضة يف مواج ة ا رمية " 

 ابي

http://www.icsemis2008.org/
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 Abouzeid Magdy. Comparative study of Body Physique, Physical Fitness between Korean and 
Egyptian Physical Education students. Pan- Asian Society of sports Physical Education 
(PASSPE), Chengdu, China, April 28 – 1 may 2009 .www.isd.net. 

 Abouzeid Magdy. Cardiopulmonary Responses to Aquatics vs. Land Exercise in adolescent 
with Intellectual Disability. The 17 the international symposium of Adapted Physical 
Activity (ISAPA2009), Gavle, Sweden 23-28 June 2009. www.suh.se .  

 Abouzeid Magdy. Comparison of Respiratory function Adaptation to long-term swim Training 
in Physically Challenged swimmer (amputee vs. paraplegic). The 17th International 
Symposium of Adapted Physical. 

 Abouzeid Magdy. Characteristic of Egyptian Champion Children Monofin Athletes. The 
ACHPER. International conference 2009. Brisbane, Australia. www.cpe.edu.au . 

 Abouzeid Magdy.Cardiac Adaptation to monofin Training in Prepubertal Athletes. 
International Symposium for Biomechanics and Medicine in Swimming. Oslo, Norway, 16th-
19 June 2010. 

 

 :على رسائل الماجستير والدكتوراه ىالعلماألشراف  -7

  العلمية: المؤلفات -8

 المشاريع : -9

 المشروعات:

 هة المموله للمشروعالج عنوان المشروع قيمة المشروع السنة

    

    

    

 الخبرات : -10

 المرحلة عنوان الرسالة اسم الباحث م
تاريخ 

 المناقشة

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

 
 سنة النشر الغالف اسم الكتاب المؤلفين

1-      

2-      

3-      

4-      

http://www.suh.se/
http://www.cpe.edu.au/
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 . اإلشراف علي رسا ل املاجستري ي الدكتوراه 

 . اإلشراف علي مقرر الرتبية العملية لطالب مرحلة البكالوريوس 

 . ر يس  نة األج زة ي األايات ي الوسا ل املعينة 

  لكلية .اللتان املنبثقة م  جملس ا –الدراسات العليا  –عضو جمالس الكلية 

   ايرتني . –عضو جملس إاارة يحدة اللياقة البد ية ي الرياضة للتمي 

  عضو الكلية األمريكية للطب الرياضيACSM . 

  عضو الكليات األيربية للطب الرياضيECSS . 

  عضو املنظمة الكندية للصحة ي الرتبية الرياضية ي الرتييج ي اإليقاعCAHPER . 

  السباحة عضو اإلحتاا األمريكي ملدربيASCA . 

  عضو اإلحتاا العربي السعواي للطب الرياضيSASMA . 

  عضو االحتاا السعوا  للرتبية البد ية يالرياضةSAPE 

  ا ب ر يس اإلحتاا الديىل لرمي الكرة throw ball Federation 

 

 :  يلالدواجلوائز العلمية و شهادات التقدير ذات الطابع -11

حمدور الطدب    –الدديرة السااسدة    ديلية لبحوث تطدوير الرياضدة العربيدة   جا زة األمري فيصل ب  ف د ال (1

 الرياضة ي صحة العظام "م ( ، فوز مركز أيل مناصفة ، عنوان البحث ق "  2007 – 2006الرياضي ) 

 م . 2007مارس  –ملتا  -أسبا يا  – منحة اللتنة الديلية لرياضات املعاقني (2

) العلم ، الرتبية  ة الديلية ألفضل األحباث يف املؤمتر الديليجا زة اللتنة األيملبي –فوز مركز أيل  (3

 م . 2008أ سطس  5-1، الطب ي الرياضة ( الصني 

 م .  2008كلية الرتبية الرياضية  –جامعة صوان  –كوريا  – أستاذ متميز –ش ااة تقدير  (4

 . 2009يو يو  28-23السويد  – منحة اللتنة الديلية لرياضات املعاقني (5

 

 إعتماد المعامل. / نشطة المختلفة في مجال نظم إدارة الجودة / مشروعات تطوير التعليماأل-12

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

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

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

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

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

 اللغات :-13

1- -------------------------------------------------------------------- 
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2- -------------------------------------------------------------------- 

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

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

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

 


