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 انذٔراث انخذريبيت:  -2

 اصى انجٓت انًبَحت حٕقيج انذٔرة اصى انذٔرة و

1.  
 Research Methodologyأعبنيت انجحش انؼهًً  

 
6221 

 

 أعضبء قذراث حًُيت يركز

 ٔانقيبداث انخذريش ْيئت

 األصكُذريت بجبيعت

6.  

 New Trends Inاإلرجبهبد انحذيضخ فً انزذسيظ 

Teaching 

 

6228 

 Effective Presentation kills 6228يهبساد انؼشض انفؼبل   .0

 Code of Ethics 6220أخالقيبد يهُخ ػعى هيئخ انزذسيظ    .2

2.  
 Using Technology inإعزخذاو انزكُىنىجيب فً انزذسيظ 

Teaching 
6220 

2.  
 international publishingانُشش انذونً نهجحىس انؼهًيخ 

of research 
6220 

1.  
 decision-making andارخبر انقشاساد وحم انًشكالد 

problem solving 
6216 

8.  
 organizing scientificرُظيى انًؤرًشاد انؼهًيخ 

conferences 
6210 

0.  
 quality standards inيؼبييش انجىدح فً انؼًهيخ انزذسيغيخ 

teaching 
6212 

12.  
 exams system andَظى اإليزحبَبد ورقىيى انطالة 

student evaluation 
6212 

 E-Learning 62122انزؼهى اإلنكزشوًَ   .11

 

 األَشطت انبحثيت: -2

 بحثٗ انًبجضخير ٔانذكخٕراِ ٔاألبحبد انذٔنيت ٔانًحهيت انًُشٕرة 

 جٓت انُشر انخبريخ عُٕاٌ انبحذ و

1.  
األَشطخ انشيبظيخ رقىيى انؼًهيبد اإلداسيخ نًذاسط 

 ثجؼط أَذيخ يحبفظخ اإلعكُذسيخ
6222 

 جامعة االسكندرية

6.  
إعزخذاو ًَىرط ثشيجخ األهذاف فً رحهيم وظبئف 

 إداسح انُشبغ انشيبظً ثبألَذيخ انشيبظيخ انًصشيخ
6220 

0.  
قواعد الترخٌص بإستعمال العالمة التجارٌة وآثارها فى 

 6210 المإسسات الرٌاضٌة
وتطبيقات ، كلية التربية مجلة نظريات 

الرياضية للبنين . جامعة األسكندرية العدد 
 2113، الجزء األول ، مارس  77

2.  
اآلثار اإلقتصادٌة لتطبٌق حماٌة حقوق الملكٌة الفكرٌة على 

 6210 صناعة برمجٌات األحداث الرٌاضٌة
المجلة العلمية للتربية البدنية والرياضة ، 

للبنين ، جامعة حلوان كلية التربية الرياضية 
 2113، الجزء األول ، سبتمبر  66العدد 

2.  
المجلس المركزي والمشتت فً إدارة األندٌة الرٌاضٌة الخاصة 

 6212 ىالحوكمة فى المجتمع المصر بنظام
المجلة العلمية ، كلية التربية الرياضية 

يوليو  46للبنات ، جامعة االسكندرية العدد 
2114 

2.  

Expertise Systems and Decisions 

Support Systems as an Access for 

Decision-making in Egyptian Sport 

Institutions 

 ىف النظم الخبٌرة ونظم دعم القرار كمدخل التخاذ القرار
 المإسسات الرٌاضٌة المصرٌة

6212 

Theories & Applications the 

International Edition, Faculty of 

Physical Education for boys, 

Alexandria University, 

Volume 4, July 2014 

1.  
Financial Statements Analysis to 

Forecasting financial needs for Sports 
6212 

Theories & Applications the 

International Edition, Faculty of 
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 :عهٗ رصبئم انًبجضخير ٔانذكخٕراِ انعهًٗاألشراف  -1

 

 النوع عنوان البحث اسم الباحث م

 هٌكل تنظٌمى مقترح إلدارة األندٌة الصحٌة فى القرى السٌاحٌة عبد الرحمن الطنطاوى 1
 ماجستٌر
2111 

لفرق كرة القدم ببعض األندٌة بمحافظة االسكندرٌةتقٌٌم العملٌات اإلدارٌة  تامر عبد هللا عبد العزٌز 2  
 ماجستٌر
2111 

موسىمروه محمد  3  خطة إعالمٌة مقترحة لنشر الثقافة الرٌاضٌة لدى طالبات المرحلة االبتدائٌة بدولة الكوٌت 
 ماجستٌر
2111 

 اسالم محمد حجازى  4
تقوٌم ممارسة النشاط الرٌاضى لطلبة الدراسات الخارجٌة باالكادٌمٌة العربٌة للعلوم 

 والتكنولوجٌا 

 ماجستٌر
2113 

 هاله سمٌر بركات 5
إدارة الجودة الشاملة كمدخل لتطوٌر العملٌات اإلدارٌة بمنهج التربٌة الرٌاضٌة بالمرحلة 

 الثانوٌة

 ماجستٌر
2113 

 ماهر أحمد نصر 6
مقارن لبعض برامج الدراسات العلٌا فى الجمباز بجامعة تشرٌن وبعض الجامعات تقوٌم 

 المعتمدة فى ضوء التغٌرات المستمرة للقانون بإستخدام معاٌٌر الجودة الشاملة

 دكتوراة
2113 

 تحلٌل وظٌفة مشرف التربٌة الحركٌة باألندٌة الرٌاضٌة المصرٌة عمرو محمود البنا 7
 ماجستٌر
2113 

نادر كرٌم اشتى 8  
تقوٌم العملٌات االدارٌه للبرامج واالنشطه الرٌاضٌه بمدٌرٌات النشاط الرٌاضى المدرسى 

 بمحافظة اربٌل بإقلٌم كردستان

 ماجستٌر
2113 

Clubs: Case Study of Al-Ahly Egyptian 

Club 
تحلٌل القوائم المالٌة للتنبإ باإلحتٌاجات التموٌلٌة لألندٌة 

 حالة النادى االهلى المصرى الرٌاضٌة : دراسة

Physical Education for boys, 

Alexandria University, 

Volume 4, November 2014 

 

8.  

Analysis and Job Evaluation: Ways to 

Support Excellence Academic and 

Administrative Institutions of Higher 

Education Accredited To Ensure 

Continuous Quality Improvement 
تحلٌل وتقٌٌم الوظائف : سبل دعم التمٌز األكادٌمى واإلدارى 
بمإسسات التعلٌم العالى المعتمدة لضمان التحسٌن المستمر 

 للجودة

6212 

Theories & Applications the 

International Edition, Faculty of 

Physical Education for boys, 

Alexandria University, 

Volume 4, July 2015 

0.  
: سبل دعم اإلدارة المالٌة فى  المهارات المالٌة لغٌر المالٌٌن

 6212 الهٌئات الرٌاضٌة المصرٌة
يجهخ رطجيقبد ػهىو انشيبظخ ، كهيخ انزشثيخ 

األعكُذسيخ ، اكزىثش انشيبظيخ نهجُيٍ جبيؼخ 

 ،6182 

12.  

Bibliography of Scientific Researches in 

Sport management and Recreation field 

at the Faculty of Sport Education for 

Men, Alexandria University from 2004 – 

2016 
 الرٌاضٌة والتروٌح ببلٌوغرافٌا البحوث العلمٌة فى مجال اإلدارة

اإلسكندرٌة للفترة من كلٌة التربٌة الرٌاضٌة للبنٌن جامعة ب
2114 - 2116 

6211 

International Journal of Sport 

Science & Art ( IJSSA ), Faculty 

of Physical Education for Girls , 

Gezira, Egypt   

Issue ( June ) No .Cod (307), 

2021 

 

11.  
الجنسٌات للمشروعات متطلبات تطبٌق الشركات متعددة 

 6218  االستثمارٌة الرٌاضٌة
انًجهخ انؼهًيخ نهزشثيخ انجذَيخ وانشيبظخ ، 

 جبيؼخ حهىاٌ ، يصش 

16.  
نمذجة توزٌع الخدمات الرٌاضٌة كؤحد عناصر المزٌج التسوٌقً 

 6218 باألندٌة الرٌاضٌة المصرٌة
يجهخ رطجيقبد ػهىو انشيبظخ ، كهيخ انزشثيخ 

 نهجُيٍ ، جبيؼخ االعكُذسيخ انشيبظيخ 
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 تقوٌم الهٌكل التنظٌمى إلتحاد السباحة بإقلٌم كردستان أواره صابر حمد 9
 ماجستٌر
2113 

االدارى لنشاط التنس بنادى سموحه الرٌاضى االجتماعىتطوٌر االداء  معتز سامى محمد 10  
 ماجستٌر
2114 

 معاٌٌر تقٌٌم القدرة المإسسٌة لمراكز الشباب من منظور الجوده الشاملة عادل مصطفى نوار 11
 ماجستٌر
2114 

 التحلٌل الوظٌفى ألخصائى المنشآت الرٌاضٌة أحمد حافظ هالل 12
 ماجستٌر
2114 

 الثقافة التنظٌمٌة وعالقتها باالبداع االدارى لدى االخصائٌن الرٌاضٌٌن بجامعة دمنهور  احمد جالل رجب   13
 ماجستٌر
2115 

 ومدى فعالٌتها بدولة فلسطٌن  3x3استراتٌجٌة مقترحة لكرة السلة  محمد اسماعٌل عٌد   14
دكتوراة 

 2115  

 تقٌٌم محددات االستثمار الرٌاضى الجاذبة لروإس االموال االجنبٌة الى مصر  محمود سعد الشاعر  15
 ماجستٌر
2115 

 توصٌف مجالس االدارات المحترفة لالندٌة الرٌاضٌة المصرٌة  اسامة محمد ابوعٌد  6
 ماجستٌر
2115 

 بطاقة قٌاس االداء المتوازن كمدخل لتطوٌر االداء االدارى بمراكز الشباب  اٌمان محمد منٌسى  17
 ماجستٌر
2115 

 اشكالٌات ادارة رٌاضة االعاقة بجمهورٌة مصر العربٌة  هانى صبحى ابراهٌم  18
 ماجستٌر
2116 

 نموذج ادارى لتحقٌق اهداف التربٌة الرٌاضٌة للمرحلة االعدادٌة  احمد السٌد جبر  19
 ماجستٌر
2116 

 برنامج حاسب الى الدارة االتصال بتوجٌة عام التربٌة الرٌاضٌة بمنطقة اسوان االزهرٌة  عبدهللا عمر صابون  20
 ماجستٌر
2116 

 ادارة االحداث الرٌاضٌة وتاثٌرها على العائد االقتصادى بدولة الكوٌت  حسن حسٌن الموٌل  21
دكتوراة 

 2116  

 معاٌٌر ادارٌة لتحقٌق المٌزة التنافسٌة باالندٌة الرٌاضٌة  ولٌد عبد العزٌز رفاعى  22
دكتوراة 

 2116  

 دور مإسسات المجتمع المدنى فى تطوٌر الرٌاضة وفقا لمتطلبات الممارسة  عبد الرحمن محمد الطنطاوى  23
دكتوراة 

 2116  

 معاٌٌر جودة االنشطة الالصفٌة بالمعاهد األزهرٌة  احمد محسن نصرة 24
دكتوراة 

 2116  

 تطوٌر االداء التسوٌقى لالندٌة الرٌاضٌة المصرٌة فى ضوء مبادئ ادارة الجودة الشاملة  امٌر سعد سعد حسن  25
دكتوراة 

 2117  

 برنامج تنمٌة ادارٌة لتطوٌر ادارة الوقت لمدٌرى مراكز الشباب  ابراهٌم عبد الجلٌل  26
 ماجستٌر
2117 

 منظومة الكترونٌة إلدارة رٌاضة السباحة باالندٌة الرٌاضٌة  احمد السٌد عوض 27
دكتوراة 
2118 

 دور المزٌج التسوٌقى فى تحقٌق المٌزة التنافسٌة لألندٌة الصحٌة  عماد الدٌن مصطفى  28
دكتوراة 
2118 

 

  انعهًيت: انًؤنفبث -8

 

 

 
 صُت انُشر انغالف اصى انكخبة انًؤنفيٍ

1-  

 رأفج صعيذ ُْذأٖ 
العمليات اإلدارية لمدارس األنشطة 

 الرياضية / رقم دار 

/ 14561رقم االيداع : 
الترقيم الدولى  2111

:6-629-327-677-
679 . 

الوفاء للنشر ، 
االسكندرية ، 

 2112مصر ، 

6-  

 رأفج صعيذ ُْذأٖ 
كتاب برمجة األهداف وتطبيقاتها فى 

 تحليل الوظائف باألندية الرياضية

/ 16361رقم االيداع : 
الترقيم الدولى :  2111

977-15-665-X . 

الوفاء للنشر ، 
االسكندرية ، 

 2112مصر ، 
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 انخبراث :   -0

 6119وحزً  6112االعكُذسيخ نهفزشح يٍ ػعى وحذح ظًبٌ انجىدح ثكهيخ انزشثيخ انشيبظيخ نهجُيٍ جبيؼخ  -

ػعى يجهظ قغى اإلداسح انشيبظيخ وانزشويح ثكهيخ انزشثيخ انشيبظيخ نهجُيٍ  جبيؼخ اإلعكُذسيخ  -

 وحزً االٌ 6182،  6188-6181نهؼبو انجبيؼً 

وحزً  6182يٍ ثكهيخ انزشثيخ انشيبظيخ نهجُيٍ جبيؼخ االعكُذسيخ ػعى نجُخ شئىٌ انجيئخ وخذيخ انًجزًغ  -

6182 

ػعى يجهظ إداسح وحذح انجحىس وانًؼهىيبد انشيبظيخ ثكهيخ انزشثيخ انشيبظيخ جبيؼخ اإلعكُذسيخ ػبو  -

6182 

 6182 ىحذح انجحىس وانًؼهىيبد انشيبظيخ ثكهيخ انزشثيخ انشيبظيخ نهجُيٍ  جبيؼخ اإلعكُذسيخانًذيش انزُفيزي ن -

- 6182 

وحزً  6182يُز  زشثيخ انشيبظيخ نهجُيٍ  جبيؼخ اإلعكُذسيخانػعى نجُخ انذساعبد انؼهيب وانجحىس ثكهيخ  -

 االٌ 

 وحزً االٌ  6182يُز  انزشثيخ انشيبظيخ نهجُيٍ  جبيؼخ اإلعكُذسيخػعى يجهظ كهيخ  -

 وحزً االٌ  6189يُز  انزشثيخ انشيبظيخ نهجُيٍ  جبيؼخ اإلعكُذسيخأييٍ عش يجهظ كهيخ  -

 وحتى االن 2117ة التربية الرياضية للفترة من أمين صندوق مجلس إدارة نادى العاملين بكلي -

 

 إعخًبد انًعبيم. / األَشطت انًخخهفت في يجبل َظى إدارة انجٕدة / يشرٔعبث حطٕير انخعهيى -12

 

 ثكهيخ انزشثيخ انشيبظيخ نهجُيٍ  جبيؼخ اإلعكُذسيخثىحذح ظًبٌ انجىدح انًذيش انزُفيزي نىحذح انزذسيت  -

وفق  جبيؼخ اإلعكُذسيخ انشيبظيخ نهجُيٍ انهيكم انزُظيًً نكهيخ انزشثيخسئيظ فشيق ػًم يشاجؼخ يؼيبس  -

 6182وحزً  6186يؼبييش انهيئخ انقىييخ نعًبٌ انجىدح واإلػزًبد نهفزشح يٍ 

 وحزً االٌ 6112نهفزشح يٍ  ثقغى اإلداسح انشيبظيخ وانزشويح انجىدح يشاقجخسئيظ نجُخ     -

 

 انهغبث : -11

 انؼشثيخ : انهغخ األو. -

ثزقذيش يًزبص يٍ يشكض خذيخ انًجزًغ ورًُيخ انجيئخ جبيؼخ  TOEFLاإلَجهيضيخ : حبصم ػهً  شهبدح     -

 اإلعكُذسيخ


