
 

 

                                                                      

  

 

 

 السيزة الذاتيت

*** 
 أوال البياناث الشخصيت :

 

 

 سمير عبذ انحميذ عهي حبمذ االسم :

 دكخوراي انفهسفت في انخربيت انريبضيت  المؤهل :

مكااااااااا  

 العمل :

 كهيت انخربيت انريبضيت نهبىيه بببي قير

 انوظيفت :

 

 

 

 

يس قسم اإلدارة رئو –أسخبر اإلدارة انريبضيت  -

  انريبضيت وانخرويح) سببقب(

وكيم انكهيت نشئون خذمت انمجخمع وحىميت  -

  () سابقا ًانبيئت

كا   تاريخ وم

 الميالد :

 اإلسكىذريت – 03/0/6591

عنااااااا ا  

 المزاسلت :

 (2حعبوويبث سموحً عمبرة )

الحالاااااات 

 االجتماعيت:

 ونذيً ونذ وبىجمخزوج 

 تليف   :

 

البزيااااااذ 

 االلكتزونى

36226755100 – 4244439/30 

 SAMIR195646@YAHOO.COM 

mailto:SAMIR195646@YAHOO.COM


 

                                  -ثبويب : انخبراث انعهميت واإلداريت :

لمؤسسات التعميـ العالى   )مراجعوف حاصؿ عمى دورات إعداد المراجعييف الخرجييف  -   
 خارجيوف + نظـ المعمومات + نماذج المحاكاة

 أستاذ ورئيس قسـ اإلدارة الرياضية والترويح -  
 حتى اآلف3004عضو مجمس الكمية منذ عاـ  -  

 اإلسكندرية. اإلدارية واألكاديمية مف جامعةالحصوؿ عمى دورات تدريبية فى الشئوف  -      

 جنة تطوير المناىج بالكمية .عضو ل -  

 رئيس لجنة تنظيـ المؤتمرات العممية الداخمية بالكمية . -  

 رئيس مجمس إدارة صندوؽ أعضاء ىيئة التدريس بالكمية . -  

 رئيس وحدة إدارة األزمات والكوارث بالكمية . -  

 عضو المجنة العممية الدائمة لترقية األساتذة واألساتذة المساعديف -

حكيـ العديد مف أبحاث الترقية لألساتذة واألساتذة المساعديف في مجاؿ قاـ بت -
 اإلدارة الرياضية

 قاـ بمناقشة العديد مف الرسائؿ العممية لمحصوؿ عمى درجتي الماجستير والدكتوراه -

قاـ باإلشراؼ عمى العديد مف الرسائؿ العممية لمحصوؿ عمى درجتي الماجستير  -
 والدكتوراه 

ديد مف المؤتمرات العممية بالجامعات المصرية بكميات التربية االشتراؾ فى الع -
 الرياضية بالجامعات المصرية .

عضو لجاف التأىيؿ لمحصوؿ عمى درجة الدكتوراه بكميات التربية بالجامعات  -
 المصرية .

          -ثبنثب : انمؤنفبث انعهميت :

 رياضيةتأليؼ عدد مف المراجع العممية المرتبطة بمجاؿ اإلدارة ال 

 كتاب بعنواف رؤية عممية إلدارة الييئات الرياضية 

 0كتاب بعنواف اإلعالـ الرياضي والعالقات العامة  

 كتاب المنظور الحديث في اإلدارة الرياضية 

 كتاب إدارة االجتماعات وتنظيـ المؤتمرات 

 كتاب المرجع الشامؿ في التربية الميدانية 

 والترويحصص اإلدارة الرياضية الرياضية تخ كتاب االوؿ لطالب التربية 
 



 

  رابعب : انخبراث في مجبالث انخىظيمبث انشبببيت وانريبضيت
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 . 3022/3023دورة  السكندرينائب رئيس مجمس إدارة نادرة اإلتحاد  -
 رئيس مجمس ادارة  نادى اصحاب الجياد ) سابقا( -
 ركزػػاصؿ عمى الممؤسس ورئيس مجمس إدارة مركز شباب سموحة ) الح -
 األوؿ عمى مستوى مراكز شباب الجميورية أكثر مف مرة بتقييـ وزارة الشباب ( )سابقًا(  

 رئيس مجمس إدارة االتحاد النوعي الشبابي والرياضي لمجمعيات األىمية   باإلسكندرية -

 رئيس مجمس إدارة الجمعية العربية لمتنمية والعمـو المتكاممة -
 ة الجمعية المصرية لالدارة الرياضية رئيس مجمس ادار  -

 منطقة اإلسكندرية لميوكي في الفترة مف )سابقا(مجمس ادارة رئيس  -
 نادي إخالص النزىة الرياضي  )سابقا(مجمس ادارة رئيس  -

 عضو مجمس االتحاد االقميمى لمراكز الشباب باإلسكندرية )سابقا(  -

 ( 3::2رئيس لجنة المراسـ بالدورة اإلفريقية ) -

 محاضر بالدورات التثقيفية لمديرية الشباب الرياضة باإلسكندرية . -
 خبمسب : انخبراث في انمجبل انىقببي

 وكيؿ نقابة الميف الرياضية باإلسكندرية )سابقًا(  

 عضو النقابة العامة لمميف الرياضية )سابقًا( 

 بقًا(األميف العاـ لشعبة التعميـ بالنقابة العامة لمميف الرياضية)سا 

 عضو المجمس االستشاري لممدارس التجريبية الرياضية )سابقًا( 

 0محاضر بالدورات التدريبية لنقابة الميف الرياضية  

 محاضر بالدورات التدريبية بمديرية الشباب والرياضة باالسكندرية  

 محاضر باالتحاد المصرى لكرة القدـ ) منطقة االسكندرية ( 
 سبدسب : اإلوخبج انعهمي

 0لجنة القطاع  – 3008حة مقترحة بإنشاء المنتدى العربي لمحوار المؤتمر العممي  العربي  الئ -
الرياضػية بنػيف التربية التخطيط االستراتيجي لمرياضة المصرية ومؤسسات المجتمع المدني مؤتمر كمية  -

3009 

التربيػػة كميػػة  مػػؤتمر –االسػػتثمار الرياضػػي كأحػػد أنشػػطة الممحقيػػة التجاريػػة بجميوريػػة مصػػر العربيػػة  -
  3009الرياضية لمبنيف 

 3026جامعة روسيا  –دور الرياضة فى تنمية االتجاىات االيجابية نحو السالـ  -

 3027 –االردف   –جامعة اليرموؾ  –االستثمار فى المجاؿ الرياضى  -

 
 



 
 

 سببعًب : انمؤحمراث انعهميت

 انذونت انخبريخ إسم انمؤحمر

العربية السعودية  المممكة  32/5/3022-:2 الىالمؤتمر الدولى لمتعميـ الع -
 الرياض

المؤتمر الدولى الثالث "الرياضة فى  -
 مواجية الجريمة "

 دولة اإلمارات 32-35/22/3022

 المؤتمر األوؿ لمتربية البدنية  -
 والرياضة المدرسية " الواقع والتحديات 

 محاضر بالمجنة االوليمبية القطرية  - 
     االساليب الحديثة محاضر بدورة  - 

 لالدارة الرياضية
المؤتمر العممى " الرياضة والسالـ بيف 

 اتالقار 
المؤتمر العممى االوؿ" الرياضة امف 

 قومى "
المؤتمر العممى الدولى لكمية التربية 

 جامعة اليرموؾ –الرياضية 

24-26 /23/3022 
 
  24-27/7 /3026 
 28-30/9 /3026 
 

26-34 /22/3026 
 
7-8 /6  /3026 
 
5-7/20/3027 

 دولة الكويت
 

  دولة قطر             
 سمطنة عماف         
         
 جامعة روسيا        

 
 –كمية التربية الرياضية بابوقير 

 جامعة االسكندرية 
 االردف          

 

 نرسبئم انعهميت) مبجسخير ()عىوان: االشراف عهي اثبمىبً   

 مانرسبئ

 (ل وسىت انمىبقشت

 الكليت السنت عن ا  الزسالت

دراسة تحميمية لمعايير االرضا الػوظيفى لػدى  -
العػػػػػػػامميف بمديريػػػػػػػة الشػػػػػػػباب والرياضػػػػػػػة 

 بمحافظة اإلسكندرية 

كميػة التربيػة الرياضػػية  - (3023) -
جامعػػػػػػػػػػػػة  –بنػػػػػػػػػػػػيف 
 اإلسكندرية

دراسػػػػػة معوقػػػػػات التػػػػػرويح لػػػػػدى مشػػػػػرفى  -
األنشػػػطة فػػػى المػػػدارس والمعاىػػػد األزىريػػػة 

 يرةبمحافظة البح

كميػة التربيػة الرياضػػية  - (3023) -
جامعػػػػػػػػػػػػة  –بنػػػػػػػػػػػػيف 
 اإلسكندرية



تطػػػوير الييكػػػؿ التنظيمػػػى لمديريػػػة الشػػػباب  -
والرياضػػػػة باإلسػػػػكندرية مػػػػف منظػػػػور إدارة 

 الجودة الشاممة

كميػة التربيػة الرياضػػية  - (3023) -
جامعػػػػػػػػػػػػة  –بنػػػػػػػػػػػػيف 
 اإلسكندرية

خطػػػػػػة إعالميػػػػػػة مقترحػػػػػػة لنشػػػػػػر الثقافػػػػػػة  -
حمػػػة اإلبتدائيػػػة الرياضػػػية لػػػدى طالبػػػات المر 

 بدولة الكويت

كميػة التربيػة الرياضػػية  - (3023) -
جامعػػػػػػػػػػػػة  –بنػػػػػػػػػػػػيف 
 اإلسكندرية

تصػػميـ برنػػامج حاسػػب تلػػي إلختيػػار مػػديري  -
 مراكز الشباب 

كميػة التربيػة الرياضػػية  - (3024)  -
جامعػػػػػػػػػػػػة  –بنػػػػػػػػػػػػيف 
 اإلسكندرية

إدارة الجػػودة الشػػاممة كمػػدخؿ لتطػػوير األداء  -
ظػػػػػػػػػػػة اإلداري لألنديػػػػػػػػػػػة الصػػػػػػػػػػػحية بمحاف

 اإلسكندرية  

كميػة التربيػة الرياضػػية  - (3024)  -
جامعػػػػػػػػػػػػة  –بنػػػػػػػػػػػػيف 
 اإلسكندرية

المعوقػػػػػات اإلداريػػػػػة بمػػػػػديريات النشػػػػػاطات  -
 الرياضية لبعض الجامعات بإقميـ كردستاف 

كميػة التربيػة الرياضػػية  - (3025)  -
جامعػػػػػػػػػػػػة  –بنػػػػػػػػػػػػيف 
 اإلسكندرية

بنػػاء ىيكػػؿ تنظيمػػي مقتػػرح إلدارة التسػػويؽ  -
 جيش برج العرب الرياضي بإستاد ال

كميػة التربيػة الرياضػػية  - (3025)  -
جامعػػػػػػػػػػػػة  –بنػػػػػػػػػػػػيف 
 اإلسكندرية

دور اإلعالـ الرياضي فػي مواجيػة المظػاىر  -
 السمبية لأللتراس باألندية الرياضية 

كميػة التربيػة الرياضػػية  - (3026)  -
جامعػػػػػػػػػػػػة  –بنػػػػػػػػػػػػيف 
 اإلسكندرية

إدارة الجػػػػػػودة الشػػػػػػاممة كمػػػػػػدخؿ لتطػػػػػػوير  -
العمميػػات اإلداريػػة بمػػنيج التربيػػة الرياضػػية 

 بالمرحمة الثانوية 

كميػة التربيػة الرياضػػية  - (3026)  -
جامعػػػػػػػػػػػػة  –بنػػػػػػػػػػػػيف 
 اإلسكندرية

الرياضػػػي بدولػػػة  دراسػػػة تحميميػػػة ل حتػػػراؼ -
 الكويت 

كميػة التربيػة الرياضػػية  - (3026)  -
جامعػػػػػػػػػػػػة  –بنػػػػػػػػػػػػيف 
 اإلسكندرية

الػػػػػػوظيفي ألخصػػػػػػائي المنشػػػػػػ ت  التحميػػػػػػؿ -
 الرياضية 

 
سػػػتثمار برنػػػامج لػػػبعض االنشػػػطة الترويحيػػػة ال -

-  (3026) 

 
 
 -  ( 3027) 

كميػة التربيػة الرياضػػية  -
جامعػػػػػػػػػػػػة  –بنػػػػػػػػػػػػيف 
 اإلسكندرية

كميػة التربيػة الرياضػػية  -



 اوقات الفراغ لدى المسنيف
 
خطػػة لتسػػويؽ العبػػى الفػػرؽ الرياضػػية باالنديػػة  -

 الرياضية الشعبية بمحافظة االسكندرية
 
اسػػػتراتيجية مقترحػػػة لتطػػػوير المركػػػز االوليمبػػػى  -

 بمصر
 
نػػػػػات مراكػػػػػز الشػػػػػباب التخطػػػػػيط السػػػػػتثمار امكا -

 بمحافظة الغربية 

 
 

 
 
 - (3027) 
 
 
-  (3027) 
 
 
-  (3027) 

جامعػػػػػػػػػػػػة  –بنػػػػػػػػػػػػيف 
 االسكندرية

كميػة التربيػة الرياضػػية  -
جامعػػػػػػػػػػػػة  –بنػػػػػػػػػػػػيف 
 االسكندرية

كميػة التربيػة الرياضػػية  -
جامعػػػػػػػػػػػػػػة –يف بنػػػػػػػػػػػػػ

 االسكندرية 

كميػة التربيػة الرياضػػية  -
جامعػػػػػػػػػػة  –بنػػػػػػػػػػيف –

 االسكندرية

 

 
: اإلشراف عهي انرسبئم انعهميت )دكخوراي( )عىوان  حبسعبً 

 (انرسبئم وسىت انمىبقشت
 انكهيت انسىت عىوان انرسبنت

إستراتيجية مقترحة لمسػياحة الرياضػية وتأثيرىػا عمػى التنميػة 
 لة الكويتالبشرية واإلقتصادية بدو 

كمية التربية الرياضية بنيف  (3023)
 جامعة اإلسكندرية –

تأثير برنامج ترويحي رياضي عمي بعض المتغيرات المياريػة 
والنفسػػػػية لطمبػػػػة كميػػػػة التربيػػػػة الرياضػػػػية بجامعػػػػة الفػػػػاتح 

 بالجماىيرية الميبية 

كمية التربية الرياضية بنيف  (3024)
 جامعة اإلسكندرية –

قتػػرح إلدارة التسػػويؽ الرياضػػي بألكاديميػػات ىيكػػؿ تنظيمػػي م
 الرياضية المتخصصة في المممكة العربية السعودية 

كمية التربية الرياضية بنيف  (3025)
 جامعة اإلسكندرية –

متطمبات تطبيؽ مبادئ الجودة الشاممة في بعض المؤسسات 
 الرياضية الميبية 

كمية التربية الرياضية بنيف  (3026)
 كندريةجامعة اإلس –

خطة إستراتيجية لمتمويػؿ الػذاتي لممنشػ ت الرياضػية بػالقوات 
 المسمحة

كمية التربية الرياضية بنيف  (3026)
 جامعة اإلسكندرية –

خطػػة تسػػويقية مقترحػػة ل مكانػػات الرياضػػية المتاحػػة بػػبعض 
 أندية الجمعيات األىمية بمحافظة اإلسكندرية .

 

كمية التربية الرياضية بنيف  (3026)
 جامعة اإلسكندرية –



إدارة المعرفػػػة كمػػػدخؿ لتطػػػوير جػػػودة األداء التسػػػويقي فػػػي 
 الييئات الرياضية 

كمية التربية الرياضية بنيف  (3026)
 جامعة اإلسكندرية –

إستراتيجية ل ستثمار فػي المجػاؿ الرياضػي بالمديريػة العامػة 
 لمتعميـ الميني بجميورية العراؽ 

ية بنيف كمية التربية الرياض (3027)
 جامعة اإلسكندرية –

 نموذج إلدارة المشروعات اإلستثمارية بالييئات الرياضية
 

اسػػتثمار رياضػػة البطولػػة باالنديػػة الرياضػػية كمػػدخؿ لتنميػػة 
  مواردىا

 

(3027) 
 
(3027) 

 كمية التربية الرياضية بنيف 
 جامعة اإلسكندرية –

كميػػػػػػة التربيػػػػػػة الرياضػػػػػػية 
 جامعة االسكندرية -بنيف
 

 
 

: مىبقش نهرسبئم انعهميت )دكخوراي( )عىوان انرسبئم  عبشراً 

 وسىت انمىبقشت(

 انكهيت انسىت عىوان انرسبنت

تقػػويـ إمكانػػات السػػياحة الرياضػػية بػػدوؿ اإلمػػارات العربيػػة 
 المتحدة

كمية التربية الرياضية بنيف  (3023)
 جامعة اإلسكندرية –

طػػػالب فمسػػػفة وقػػػت الفػػػراغ وعالقتيػػػا بمؤشػػػرات السػػػموؾ ل
 المرحمة الثانوية بشعبية طرابمس بالجماىيرية الميبية

كمية التربية الرياضية بنيف  (3023)
 جامعة اإلسكندرية –

تقويـ العمؿ اإلداري بالمجنة األوليمبيػة الميبيػة واإلتحػادات 
 الرياضية التابعة ليا 

كمية التربية الرياضية بنيف  (3024)
 جامعة اإلسكندرية –

مؤسسػػػات اإلقتصػػػادية فػػػي رعايػػػة السػػػياحة تقػػػويـ دور ال
 الرياضية بمصر 

كمية التربية الرياضية بنيف  (3024)
 جامعة اإلسكندرية –

تقػػػػويـ خطػػػػة مراقبػػػػة الجػػػػودة بكميػػػػات التربيػػػػة الرياضػػػػية 
 المصرية

كمية التربية الرياضية بنيف  (3024)
 جامعة اإلسكندرية –

كمية التربية الرياضية بنيف  (3025) الخاصةمعوقات التنمية اإلدارية باألندية الرياضية 
 جامعة اإلسكندرية –



الرقابة اإلدارية وعالقتيا باإلبداع لػدي العػامميف بمػديريات 
 الشباب والرياضة بجميورية مصر العربية 

كمية التربية الرياضية بنيف  (3025)
 جامعة اإلسكندرية –

خطػػػػة إسػػػػتراتيجية لمتسػػػػويؽ الرياضػػػػي بػػػػبعض األنديػػػػة 
 رياضية في ضوء اإلتجاىات المعاصرة بمبيا ال

كمية التربية الرياضية بنيف  (3026)
 جامعة اإلسكندرية –

رأس المػػػاؿ الفكػػػري كمػػػدخؿ لتنميػػػة المػػػوارد البشػػػرية فػػػي 
 بعض األندية الرياضية 

كمية التربية الرياضية بنيف  (3026)
 جامعة اإلسكندرية –

حركيػة لتحسػيف تأثير برنػامج ترويحػي بإسػتخداـ القصػة ال
 بعض صعوبات التعمـ لتالميذ المرحمة اإلبتدائية

 (سنوات :-7)  

كمية التربية الرياضية بنيف  (3026)
 جامعة اإلسكندرية –

معايير الجودة الشاممة لتطوير إدارة النشػاط الرياضػي فػي 
 جامعات إقميـ كردستاف

ادارة الجودة الشاممة كمدخؿ لتطوير االتحاد الكويتى لمكػرة 
 الطائرة 

نموذج مقترح لتخطػيط اسػتراتيجى النشػاء نظػاـ اقتصػادى 
  بييئة ستاد القاىرة 

االدارى لمعػامميف فػى مجػاؿ التربيػة الرياضػية تقويـ االداء 
 بقطاع التعميـ بمحافظة الغربية 

البعػػػػػد االقتصػػػػػادى النػػػػػدماج بعػػػػػض االنديػػػػػة الرياضػػػػػية 
 بجميورية مصر العربية 

(3026) 
 
 (3027) 
 
(3027) 
 
(3027) 
 
 (3027) 

كمية التربية الرياضية بنيف 
 جامعة اإلسكندرية –

كمية التربية الرياضية بنيف 
 جامعة االسكندرية  –

كمية التربية الرياضية بنيف 
 جامعة االسكندرية –

كمية التربية الرياضية بنيف 
 جامعة االسكندرية  –
كميػػػة التربيػػػة الرياضػػػية  -

 جامعة االسكندرية  –بنيف 
 
: مىبقش نهرسبئم انعهميت )مبجسخير( )عىوان انرسبئم وسىت  دى عشرحب

 انمىبقشت(

 انكهيت انسىت عىوان انرسبنت

إشكاليات العمميات اإلدارية بإدارة التربية الرياضػية 
 بالمرحمة الثانوية بدولة الكويت

كميػػػة التربيػػػة الرياضػػػية  (3023)
جامعػػػػػػػػػػػػػػة  –بنػػػػػػػػػػػػػػيف 
 اإلسكندرية

ي تواجػػػو العػػػامميف بالتربيػػػة المعوقػػات اإلداريػػػة التػػػ
الرياضػػػػية فػػػػي المديريػػػػة العامػػػػة لمتعمػػػػيـ المينػػػػي 

 بجميورية العراؽ

كميػػػة التربيػػػة الرياضػػػية  (3024)
جامعػػػػػػػػػػػػػػة  –بنػػػػػػػػػػػػػػيف 
 اإلسكندرية



برنػػامج ترويحػػي مػػائي مقتػػرح وتػػأثيره فػػي تحسػػيف 
بعػػض ميػػارات التواصػػؿ ليػػر المفظػػي لػػدي أطفػػاؿ 

 التوحد 

ة كميػػػة التربيػػػة الرياضػػػي (3024)
جامعػػػػػػػػػػػػػػة  –بنػػػػػػػػػػػػػػيف 
 اإلسكندرية

 
القيادة التحويمية كمدخؿ لتطػوير العمميػات اإلداريػة 

 لبعض اإلتحادات الرياضية بإقميـ كردستاف 
كميػػػة التربيػػػة الرياضػػػية  (3025)

جامعػػػػػػػػػػػػػػة  –بنػػػػػػػػػػػػػػيف 
 اإلسكندرية

تحميػػػؿ وظيفػػػة مشػػػرؼ التربيػػػة الحركيػػػة باألنديػػػة 
 الرياضية المصرية

ية كميػػػة التربيػػػة الرياضػػػ (3025)
جامعػػػػػػػػػػػػػػة  –بنػػػػػػػػػػػػػػيف 
 اإلسكندرية

تخطػػيط إسػػتراتيجي مقتػػرح إلدارة النشػػاط الرياضػػي 
 بجامعة كركوؾ بجميورية العراؽ 

كميػػػة التربيػػػة الرياضػػػية  (3025)
جامعػػػػػػػػػػػػػػة  –بنػػػػػػػػػػػػػػيف 
 اإلسكندرية

تقػػػػػػويـ العمميػػػػػػات اإلداريػػػػػػة الخاصػػػػػػة بأولمبيػػػػػػاد 
 الجامعات المصرية ب سكندرية 

كميػػػة التربيػػػة الرياضػػػية  (3026)
جامعػػػػػػػػػػػػػػة  –نػػػػػػػػػػػػػػيف ب

 اإلسكندرية
دراسػػة تحميميػػة لمبػػرامج اإلعالميػػة الرياضػػية بقنػػاة 

 سبورت بتميفزيوف دولة الكويت
كميػػػة التربيػػػة الرياضػػػية  (3026)

جامعػػػػػػػػػػػػػػة  –بنػػػػػػػػػػػػػػيف 
 اإلسكندرية

دراسػػػػػة تحميميػػػػػػة ل حتػػػػػراؼ الرياضػػػػػػي باألنديػػػػػػة  
 الرياضية  بدولة الكويت

كميػػػة التربيػػػة الرياضػػػية  (3026)
عػػػػػػػػػػػػػػة جام –بنػػػػػػػػػػػػػػيف 
 اإلسكندرية

دراسة تحميمية لمقرارات اإلداريػة الخاصػة باألنشػطة 
الرياضػػػػية ومردودىػػػػا باألكاديميػػػػة العربيػػػػة لمعمػػػػـو 

 والتكنولوجيا والنقؿ البحري 

كميػػػة التربيػػػة الرياضػػػية  (3026)
جامعػػػػػػػػػػػػػػة  –بنػػػػػػػػػػػػػػيف 
 اإلسكندرية



 


