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CV                                                                                                           

 : بيانات عامة -1

 الشاذلى جابرعلى فؤاد احمد                  :  االسم

 استاذ متفرغ       : الوظيفة الحالية

 19/4/1947          تاريخ الميالد: 

 متزوج   :  الحالة االجتماعية

 اسكندرية    -بولكلى  –ش اسماعيل زكى 9                :  العنوان

 01111647862          :  رقم الموبايل

      24704190200491       :مى  الرقم القو

                                afelshazly@hotmail.com:   االلكترونيالبريد 

    

 : المؤهالت العلمية -2

 (:التدرج الوظيفي األكاديمي )الداخلي والخارجي -3

 

 

 الدولة المؤسسة التعليميةالجامعة /  سنة االلتحاق بها الوظيفة

 للتربية العالي المعهد   -   10/1971/ 14 معيد

 للمعلمين الرياضية

 باألسكندرية

 الرياضية التربية كلية -

 حلوان جامعة -للبنين

 الرياضية التربية كلية -

 حلوان جامعة -للبنين

 مصر     

 مصر

 مصر

   8/5/1977            مدرس مساعد

     14/3/1982 مدرس دكتور

  

  

 

 : األنشطة التدريسية -4

 تدريس مقرر التمرينات البدنية لطالب قسم تدريب التمرينات والجمباز من معيد حتى درجة استاذ مساعد .- -1

 . مساعد استاذ درجة حتى معيد من والجمباز التمرينات تدريب قسم لطالب الجمباز  مقرر تدريس -2

  .مساعد استاذ درجة حتى معيد من والجمباز التمرينات تدريب قسم لطالب والعروض الرياضية التمرينات مقرر تدريس -3

 تدريس مواد التخصص لطالب الصف الرابع بقسم تدريب التمرينات والجمباز . -4

 الدولة الجامعة / المؤسسة التعليمية السنه الدرجة العلمية

 باألسكندرية المعهد العالي للتربية الرياضية من         1971  البكالوريوس  -1

  جامعة حلوان                      

 جامعة حلوان                      

 مصر

 مصر

 مصر

 1977 الماجستير -2

 1982 الدكتوراه-3 
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 الدكتوراة (   -الماجستير -تدريس مواد التخصص والمواد التكميلية  المتطورة لطالب الدراسات العليا ) الدبلوم -5

لقسددم المندداهر واددرق التدددريس بكليددة  التربيددة الرياضددية للبنددين جامعددة  تدددريس اساسدديات التمرينددات البدنيددة منتدددبا- -6

 كلية التربية الرياضية للبنين بالزقازيق  .ب -االسكندرية وكذلك بقسم تدريب التمرينات والجمباز

 تدريس المواد التخصصية لطالب الدراسات العليا بقسم تدريب التمرينات والجمباز بكلية التربية الرياضية بالزقازيق . -7

 لمنطقدة العامدة بداالدارة والمدرسدات المدرسديين صدقل دراسدات فدي البدنيدة التمريندات أساسيات) عن محاضرات إلقاء - -8

  .بدولة الكويت      2000-2003-2004  (التعليمية حولي

 مدن رياضدة مددرب العدداد االولي التخصصية الدورة في البدنية التمرينات وتدريس أداء حول محاضرات والقاء تدريس -9

 .الكويت بدولة الداخلية وزارة – االمنية للعلوم هللا العبد سعد بأكاديمية -18/5/2005 إلي 2/4/2005

 اسدتخدام امكانيدة حدول الطدالب ومعلمدى      لمددربى( الشدراة كليدة) االمنيدة للعلدوم اللدة العبدد سدعد بأكاديميدة محاضرة -10

 .1999 /4/ 25 بدولة الكويت   الرياضية العروض اجزاء فى التمرينات ادوات

(  المعداقين لدد  البيوميكدانيكى التحليدل تقنيدات تطدور)  حدول الكويدت شديراتون بفنددق الرياضدى الطب بمؤتمر محاضرة -11

(2001.) 

 التربيدة درس فدى التمريندات جدزء) حدول الرياضدية التربيدة وموجهدات لمدوجهى التعليميدة حولى منطقة بادارة محاضرة -12

 .2003 الكويت(  الرياضية

 

 :  الدورات التدريبية -5

 

 اسم الجهة المانحة توقيت الدورة اسم الدورة م

1.  
( B.T.S)شركة من المتقدم الحركى التحليل فى دورة

 .2000  اسبوعان مدتها االيطالية
2000 

كلية –االيطالية BTSشركة  

 التربية االساسية دولة الكويت

 

 

2.  
 من الحركى التحليل برامر استخدام فى دورة

 .بالكلية اسبوع مدتها االيطالية( B.T.S)شركة
2000 

 كلية– االيطاليةBTS شركة

 الكويت دولة االساسية التربية

3.  
  شركة  من( Di givec)جهاز  استخدام فى دورة

(B.T.S )الكلية بمختبر اسبوع مدتها  االيطالية 

 . بالكويت

2000 
 كلية– االيطاليةBTS شركة

 الكويت دولة االساسية التربية

4.  

 مهارات لتحليل الميدانية التطبيقات فى دورة

( B.T.S)  شركة من القو  والعاب الجمباز

 السيافى شركة مهندسى مع باالشتراك االيطالية

 .الكويت بدولة الكلية بمختبر

2000 
 كلية– االيطاليةBTS شركة

 الكويت دولة االساسية التربية

5.  
 والتقويم القياس لمركز تابعة تعليمى كمبيوتر دورة

  العامة للتعليم التطبيقىبالهيئة المهارية والتنمية

 (.1999) 21/12الى 18  من الكويت. والتدريب

1999 

 والتقويم القياس مركز 

 المهارية والتنمية

  التطبيقى للتعليم بالهيئةالعامة

 .دولة الكويت والتدريب

6.  

 جامعة نظمتها -المالية الجوانب فى دورة

 التدريس هيئة العضاء المهنية للتنمية االسكندرية

 من التمريض بكلية( للبنين الرياضية التربية كلية)

 .سكندرية باال 8/2005/ 23الى20

 

 جامعة االسكندرية 2005

7.  

 لدول التربوية للبحوث العربى المركز ملتقي حضور

)  للمركز التربو  الثقافى الموسم( الكويت) الخلير

 التربو  العمل دورة(  عشرة الثالثة الدورة

 -. خبرات وتنوع اهداف وحدة......  المشترك

 ابريل 17, 16 - هـ 1427 االول ربيع 18,19

 بدولة-بالشامية المركز بمقر الدورة.  م 2006

 . الكويت

2006 
-بالشامية المركز بمقر الدورة

 . الكويت بدولة
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 : األنشطة البحثية -6

 بحثى الماجستير والدكتوراه واألبحاث الدولية والمحلية المنشورة 

 جهة النشر التاريخ عنوان البحث م

1.  

 رسالة الماجيستير

اثر تمرينات االاالة الحركبة المصحوبة 

بتمرينات قوة ديناميكية على رفع مستو  

 المد  الديناميكى لحركات بعض المفاصل

1977 
 جامعة االسكندرية

ابوقير  كلية التربية الرياضية للبنبن 

 السكندرية

2.  
 رسالة الدكتوراة

اثر استخدام بعض الطرق المقترحة لقياس 

 وتنمية عنصر االتزان

1982 

3.  
 والبدني الوظيفي األداء علي التدخين تأثير

 جملة أداء بمستوي المرتبط للتوازن

 الجمباز في األرضية التمرينات

1985 

 العالي المعهد بمجلة منشور بحث

 – االسكندرية جامعة -العامة للصحة

1985. 

4.  

 والقوة( القصوي) المطلقة القوة عالقة

 الثابت التوازن أداء بمستوي النسبية

 الدرجة مستوي) الجمباز لالعبي والديناميكي

 (الثانية

1983 

 لدراسات الرابع العلمي المؤتمر

 ترشيد – الرياضية التربية وبحوث

 لشباب والرياضة البدنية التربية

 25 إلي سنة 18 من الجامعات

 .1983 فبراير 20-17 -سنة

5.  
 ببعض االنثروبومتريه المقاييس عالقه

 رياضه فى الحلق جهاز على القوه حركات

 الجمباز

1983 

 وبحوث دراسات منشوربمجله بحث

 – السادس المجلد – حلوان جامعه

 1983 يوليو الثانى العدد

6.  
 البدنية التربية درس في التمرينات جزء

 وأثره الرجعية التغذية أساليب ببعض المدعم

 الميداني التدريب االب أداء مستوي تقدم علي

1991 

 الرياضة علوم بمجلة منشور بحث

 المنيا بجامعة الرياضية والتربية

 الرابع المجلد( محكمه علمية دورية)

 .1991 سبتمبر – السابع العدد –

7.  
 األنتباه بتحويل الحركي الحسي األدراك عالقة

 حصان جهاز علي المهاري باألداء المرتبط

 القفز

1990 

 وفنون علوم مجلة – منشور بحث

 – متخصصة علمية مجلة -الرياضة

 – للبنات الرياضية التربية كلية

 المجلد – حلوان جامعة – القاهرة

  .1990 يناير – األول العدد – الثاني

8.  
 الثابت بالتوازن الحركي الحسي األدراك عالقة

 الدورات حركات ببعض المرتبط والديناميكي

 الجمباز في الهوائية

1989 

 وفنون علوم مجلة – منشور بحث

 – متخصصة علمية مجلة -الرياضة

 – للبنات الرياضية التربية كلية

 المجلد – حلوان جامعة – القاهرة

 سبتمبر – الثالث العدد –األول

1989. 

9.  
 الدال التركيز علي القدرة بمقياس القلق أرتباا

 الجمباز في الحركية المهارات بعض كفاءة في
1989 

 وفنون علوم مجلة – منشور بحث

 – متخصصة علمية مجلة -الرياضة

 – للبنات الرياضية التربية كلية

 المجلد – حلوان جامعة – القاهرة

 – الثالث العدد –األول

 . 1989سبتمبر

10.  
 المرتبط األنتباه مظاهر لبعض النسبية األهمية

 تحت الجمباز لالعبي المهاري األداء بمستوي

 سنة 14

1987 

 -األول العلمي بالمؤتمر منشور بحث

 كلية – البطولة الرياضية التربية

 – بالقاهرة للبنات الرياضية التربية



 
 

4 
 

 :على رسائل الماجستير والدكتوراه العلمىاألشراف  -7

 

 يناير – االول المجلد – حلوان جامعة

1987. 

 

11.  
 األحساسات أنواع لبعض النسبية األهمية

 الجمباز لالعبي المهاري باألداء المرتبطة

 سنة 16 تحت

1987 

 األول العلمي بالمؤتمر منشور بحث

 التربية بكلية( الرياضة علوم تطور)

 المجلد – المنيا جامعة – الرياضية

 .  1987 مارس – األول

12.  
 علي التمرينات لمادة التعليمية الوحدات تأثير

 ببعض المرتبطة البدنية الذات مفهوم

 األنثروبومترية المقاييس

1991 

 العلمي المؤتمر – للنشر مقبول بحث

 والدفاع للصحة البدنية اللياقة – األول

 نوفمبر 7 إلي 5 من – واألنتاج

 العربية اإلمارات جامعة – 1991

 التربية قسم – التربية كلية – المتحدة

 . الرياضية

13.  
 بالقوة المفاصل بعض مرونة فائض عالقة

 حركات ببعض المرتبطة والنسبية المطلقة

 الحلق جهاز علي القوة

1988 

 – الدولي المؤتمر – للنشر مقبول بحث

 5 إلي 3 من – الرياضة وعلوم تاريخ

 كلية – المنيا جامعة – 1988 يناير

 .الرياضية التربية

14.  

 الزوجي الجمباز عرض بأسلوب التدريب اثر  

           الخاص التوازن تنمية على والجماعي

 المهاري األداء وتطوير(  والحركي الثابت) 

 بدوله والرياضه البدنيه التربيه قسم لطالب

 الكويت

2006 

 كلية– الرياضية التربية بحوث مجلة

 جامعة-للبنين الرياضية التربية

 رقم العدد 39 رقم المجلد الزقازيق

 . م 2006 ديسمبر 73

15.  

 االنفجارية القوة لمسار بيوميكانيكي تحليل

 وعالقتها القو  منصة جهاز على للقدمين

 على الخلفية الشقلبه لحركة الفني بالمسار

 بدولة للجمباز األول المستو  لالعبي اليدين

 الكويت

2008 

 الرياضية التربية كلية– العلمية المجلة

 تاريخ االسكندرية جامعة – للبنات

    -   13/1/2008 النشر

      

16.  

 الفني المسار لتقييم بيوميكانيكي تحليل

 على األمامية الشقلبة لحركة والكلي الجزئي

 معايير ببعض وعالقتها األرض على اليدان

 للجمباز األول المستو  لالعبي القوة دفع

 الكويت بدولة

2007 

 كلية -الرياضية التربية بحوث مجلة

 جامعة – للبنين الرياضية التربية

 30/8/2007 النشر تاريخ - الزقازيق

17.  
 فى الفنيه التعديالت لمقارنة تحليليه دراسة

 -  2001 لسنة للرجال الفنى الجمباز قانون

2006 

2007 

 التربية كلية بمجلة منشور بحث

 العدد– المنصورة جامعة – الرياضية

    2007 سبتمبر– التاسع

 المرحلة عنوان الرسالة اسم الباحث م
تاريخ 

 المناقشة

    الوفا ابو اللة عبد محمد احمد  .1

 برنامر بأستخدام البدنية للقدرات برنامر تأثير

 مستو  تحسين على االبعاد ثالثى سيبر

 – االعدادية المرحلة لتالميذ الرياضى العرض

 الدكتوراة على الحصول متطلبات ضمن رسالة

 كلية  -والجمباز التمرينات تدريب قسم من

    االسكندرية جامعة – للبنين الرياضية التربية

 (2016 .) 

 2016 الدكتوراة
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  : العلمية المؤلفات -8

 

 هانى عيد السيد  .2
أهيلى لتنمية كفاءة الجهاز تتأثير برنامر 

 القوامى لضعاف السمعالدهليز  على التحكم 
 2015 الدكتوراة

 محمد فؤاد محمد عبد اللة  .3
دراسة المشكالت التى تواجة تنظيم وادارة 

 العروض الرياضية بسلطنة عمان
 2013 الماجيستير

 الوكيل محمد عادل أحمد    .4

 الرشاقة تمرينات إلستخدام التدريبية التأثيرات

 والحسية البدنية المتغيرات نمو ديناميكية فى

   للجميع الجمباز مهارات لبعض الخاصة

 2015 الماجيستير

 محمد عباس حسين بوعباس  .5

تاثير برنامر تمرينات باالدوات على تنمية 

 14بعض القدرات التوافقية للصم والبكم تحت 

 سنة

 2015 الدكتوراة

 
 سنة النشر الغالف اسم الكتاب المؤلفين

1-  

        الشاذلى فؤاد احمد

 االحتياجات لذو  الحركى التحليل

 الميكانيكا تطبيقات) الخاصة

 ( المعاقين رياضة فى الحيوية

 باالسكندرية الوفاء دار منشورات

(2016 .)  

2016 

2-  

 الشاذلي فؤاد أحمد

 

 

 فى الرياضية الموسوعة

 – المفاصل مرونة بيوميكانيكا

 باالسكندرية المعارف منشاة

(2014.) 

 

 

 
 

2014 

3-  

       شحاتة ابراهيم محمد

 الشاذلى فؤاد احمد

 االكروبات جمباز بطوالت دليل

 - باالسكندرية المعارف منشاة

 (.   2012)  االول الجزء

 

2012 

4-  

       شحاتة ابراهيم محمد        

 الشاذلى فؤاد احمد

 االكروبات جمباز عروض دليل

 - باالسكندرية المعارف منشاة

 (.  2012) الثانى الجزء

 

2012 

5-  

       شحاتة ابراهيم محمد      

 الشاذلى فؤاد احمد       

 عزمى عبد الخالق      

دليل المهرجانات الرياضية 

المكتبة المصرية  –المعاصرة 

 2011 -للنشر والتوزيع

 

2011 
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6-  
            شحاتة ابراهيم محمد

 الشاذلى فؤاد احمد

 

 

 

 

 منشاة  -الجمبازللجميع دليل

 الطبعة  باالسكندرية المعارف

 (.   2010)  االولى

 

2010 

7-  
 الشاذلى فؤاد احمد

 

 

 

 فى الرياضية الموسوعة

 الطبعة  – االتزان بيوميكانيكا

 المعارف منشأة – االولى

 ( .2009)       باالسكندريه
 

2009 

8-  
  شحاتة ابراهيم محمد 

   الشاذلى فؤاد احمد

 

 

 

  للتحليل الميدانية التطبيقات

  المكتبة   - الجمباز  فى الحركى

 والنشر للطباعة المصرية

    االسكندرية – والتوزيع

(2006 . ) 
 

2006 

9-  

 الشاذلى فؤاد احمد

 

  - الحيويه الميكانيكا مختبر دليل

 التربيه قسم -الكويت دوله اصدار

  والرياضه البدنيه

2003/2004      
 

2003 

2004 

10-  

 الشاذلي فؤاد أحمد

 بوعباس يوسف

 

 لتدريس العلمية االسس

 منشورات – البدنية التمرينات

  الكويت  – السالسل ذات

(2001. ) 
 

2001 

11-  

 الشاذلي فؤاد أحمد

 

 في البيوميكانيكي التحليل أسس

 ذات منشورات-الرياضي المجال

 (.2001)   الكويت  –السالسل

 

2001 

12-  

 الشاذلي فؤاد أحمد

 الحرز محمد محمود

 عباس بو يوسف

 

 وتدريس لتعليم التطبيقية األسس

 منشورات –االول الجزء–الجمباز

  الكويت- السالسل ذات

(2000.) 

 

2000 
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 لللمعام الدولى االعتمادمعايير ليحقق بنين الرياضية التربية بكلية الحيوية الميكانيكا معمل تطوير مشروع  المشاريع : -9

 

 

  المشروعات

 الجهة المموله للمشروع عنوان المشروع قيمة المشروع السنة

2012 802000 CEQAB  الهيئة القومية لالعتماد

 لجمهورية مصر العربية

التطوير المستمر لضمان التميز االكاديمى  700000 2016

والخدمى واالدار  بكلية التربية الرياضية للبنين 

 جامعة االسكندرية –

 لالعتماد القومية الهيئة

 العربية مصر لجمهورية

تطوير معمل الميكانيكا الحيوية بكلية التربية  348000 2015

بنين ليحقق متطلبات النشر الدولى  –الرياضية 

 لالبحاث

صندوق دعم البحث العلمى 

 بجامعة االسكندرية

 الخبرات : -10

 1999/2000 الصدبا  األخمدد جدابر الشديخ الكويدت دولده اميدر سدمو بحضدور الكبيدر الرياضدى العدرض وتنفيدذ تصميم -1

 الخامسدده الدفعدده وتخددرير انشددائها علددى عامددا ثالثددين مددرور بمناسددبه وذلددك االمنيدده للعلددوم هللا العبددد سددعد الكاديميدده

13-  

 الشاذلي فؤاد أحمد

 الحرز محمد محمود

 عباس بو يوسف

 

 وتدريس لتعليم التطبيقية األسس

 –الثانى الجزء–الجمباز

 - السالسل ذات منشورات

 (.2000)الكويت

 

2000 

14-  

 , شحاته إبراهيم محمد

  , قنديل محمد محروس

    الشاذلي فؤاد أحمد     

     

 البدنية, التمرينات أساسيات

 , باإلسكندرية المعارف منشأة

(1998  . ) 

 

1998 

15-  

 الشاذلى فؤاد احمد

 

 المجال فى االتزان قواعد

 بمصر المعارف دار – الرياضى

(1995. ) 

 

1995 

16-  

 شحاته ابراهيم أحمد  

 الشاذلي فؤاد أحمد 

-للجمباز األرضية الحركات فن

 1986)  والنشر للطباعة الفنيه

. ) 

 

1986 
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 التربيده وقسدم الكليده عمداده وكدذلك الكويدت بدولده الداخليه وزارة مستو  على تكريمى اثارة من كان والذ  والعشرون

  .  والرياضه البدنيه

 التربيدده لقسددم تحليليدده ذاتيدده سدديره بعمددل والخريجددات الخددريجين حفددل تصددميم فددى بدولددة الكويددت الددزمالء مددع المشدداركه -2

 MOVIE  برنددامر باسددتخدام متطددور سددينمائى عددرض خددالل مددن االن حتددى انشددائه بدايدده مددن والرياضدده البدنيدده

MAKER  .   

  1977( الماجستير بحث) األنسان جسم مفاصل في والديناميكية الثابتة المرونة لقياس جهاز تصميم - -3

  1982( الدكتوراه بحث) حركية مستويات ثالث في األنسان جسم ثقل مركز ارتفاعات تعيين لوحة  تصميم - -4

  1982( الدكتوراه بحث) والحركة الثبات من األنسان جسم ثقل مركز لتحركات الزاوي االنحراف اجهزة تصميم - -5

 البدنيدة التربيدة فسدم األساسدية التربيدة بكليدة الحيويدة الميكانيكدا بمختبر والديناميكي الثابت األتزان لقياس جهاز تصميم -6

 .2002الكويت بدولة والرياضة

 التربيدة بكليدة الحيويدة الميكانيكدا بمختبدر األنسدان لجسم الفقري بالعمود متعددة منااق في المرونة لقياس جهاز تصميم -7

 .2003 الكويت بدولة والرياضة البدنية التربية فسم األساسية

 .فى السعودية والكويت ومصر البحثية العلمية  المختبرات من العديد وإنشاء تصميم في الميدانية المساهمة -8

 التربيددة بكليددة المعلمددين إعددداد بكليددة( الحيويددة الميكانيكددا تطبيقددات)  الحركيددة المهددارات لتحليددل مختبددر وإنشدداء تصددميم -9

 .1988 -الرس -القصيم – السعودية العربية بالمملكة

 .1989 -الرس -القصيم – السعودية العربية بالمملكة المعلمين إعداد بكلية الفسيولوجية للعلوم مختبر وإنشاء تصميم -10

 الميكانيكدا تطبيقدات) B.T.S اإليطالية الشركة مع باألشتراك الحركية المهارات وتشخيص لتحليل مختبر وإنشاء تصميم -11

 بدولددة والرياضددة البدنيددة التربيددة قسددم – األساسددية التربيددة بكليددة( الخاصددة االحتياجددات وذوي الالعبددين لدددي الحيويددة

 .2000 – الكويت

 الدرس -القصديم – السدعودية العربيدة بالمملكدة المعلمين إعداد بكلية الرياضية التربية قسم رئيس وظيفه فى مكلفا العمل -12

 .1991 حتي 1987 من الفترة في

 بالمملكة المعلمين إعداد وبكلية -االسكندرية جامعة– الرياضية التربية بكلية البحوث لتقييم العلمية اللجان في األشتراك -13

 .الكويت بدولة والرياضة البدنية التربية قسم– األساسية التربية بكلية وكذلك - السعودية العربية

 وترويح تأهيل( للجمبع البدنية اللياقة والتمرينات الجمباز) األول العلمي المؤتمر وإدارة وتنظيم تصميم في األشتراك -14

 اللجنة)          التالية اللجان في األسكندرية جامعة – للبنين الرياضية التربية بكلية 1993 يناير 9 إلي 7 من

 (.المالية اللجنة – والتسجيل االستقبال لجنة – العامة العالقات لجنة – التحضرية

 بالمملكدة المعلمدين إعداد وبكلية -االسكندرية جامعة– الرياضية التربية بكلية البحوث لتقييم العلمية اللجان في األشتراك -15

 .الكويت بدولة والرياضة البدنية التربية قسم– األساسية التربية بكلية وكذلك - السعودية العربية

 تحليل وكمبيوتر متطوره فيديو كاميرات)  بأستخدام السباحه رياضه فى الحركيه المهارات لتحليل منظومه تجربه -16

 وبأستخدام الكويت بدوله الغوص فريق وبمساعده الماء واسفل الماء فوق من للسباحه مختلفة انواع الربع(  حركى

 . الكويت بدوله االول الفريق سباحى على الماء تحت للعمل مجهزه كاميرات

 االنفجاريده القدوه لقيداس FORCE PLATE FORM جهاز لمعايره والصوره بالصوت استطالعيه تجربه عشرون -17

 .المختلفه االوضاع فى االهتزازيه للحركات التحليليه البيانات واستخراج العضليه المجموعات عمل وتوازن

 . الحمراء تحت باالشعه تعمل التى VICONS نوع من الكاميرات معايرة على استطالعيه تجارب عشرة -18

 للتحليدل ELITE PLUS شدركة جهدازمن علدى والصدوره بالصدوت مسدجله ميدانيده اسدتطالعيه تجربده عشدر خمسدة -19

 الشددركه بمسدداعده المهددار  االداء عيددوب عددن للكشددف الحمددراء تحددت باالشددعه تعمددل كدداميرات 6 وبأسددتخدام الحركددى

 . الكويت بدوله الشيش وسال  القو  العاب العبى وبعض للجمباز الكويتى االول الفريق على BTS االيطاليه

 مستويات ثالث وفى كاميرات ثالث بأستخدام DIGIVEC الحركى التحليل جهاز على استطالعيه تجربه عشر خمسة -20

 .الكويتى للجمباز االول الفريق على 3D حركيه

 العضدليه للمجموعدات الكهربدى النشداا قيداس جهداز على والصوره بالصوت مسجله ميدانيه استطالعيه تجربه عشرون -21

EMG االيطاليه الشركه بمساعدة BTS . 
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 إعتماد المعامل. / األنشطة المختلفة في مجال نظم إدارة الجودة / مشروعات تطوير التعليم -11

 والتأهيدل المسدتمر التطدوير بمشدروع الخاصده والبحدوث الدراسدات وتوصديات نتدائر لتفعيدل االستشداريه اللجنه عضو - -1

 . االسكندريه جامعة – للبنين الرياضيه التربيه بكلية 2009 (CIQAP) لالعتماد

 بكلية 2009 (CIQAP) لالعتماد والتأهيل المستمر التطوير بمشروع الخاصه العلميه المختبرات انشاء لجنة رئيس - -2

 . االسكندريه جامعة – للبنين الرياضيه التربيه

   العربية مصر لجمهورية لالعتماد القومية الهيئة من----- CEQAB -----االشتراك قى مشروع -3

 – للبندين الرياضدية التربيدة بكليدة واالدار  والخددمى االكداديمى التميدز لضدمان المسدتمر التطويراالشتراك فى مشروع   -4

   - االسكندرية جامعة

   لالبحاث الدولى النشر متطلبات ليحقق بنين – الرياضية التربية بكلية الحيوية الميكانيكا معمل تطويراالشتراك فى  - -5

 بتقدديمها الكليده تقدوم التدى الخددمات ضدمن ادراجهدا يمكدن والتدى المجتمعيده االحتياجدات لتحديدد:  لجنة االشتراك فى -- -6

  البيئه وتنمية المجتمع لخدمة

 الرياضدية التربيدة بكليدة العلميدة المختبدرات وصيانة وادارة تنظيم جودة لضمان العلمية االساليب)  حول  دراسةاجراء   -7

 التعلديم)  الخداص عشدر الثدانى للمعيدار واالعتمداد الجدودة ضمان وحدة فعاليات ضمن وذلك(   االسكندرية جامعة -للبنين

 ( للتعلم المادية والتسهيالت والتعلم

 جامعدة -للبندين الرياضدية التربيدة بكليدة المؤهلدة الفنيدة الكدوادر مدن العلميدة المختبدرات احتياجدات لتحديد دراسةاجراء  -8

 والدددتعلم التعلددديم)  الخددداص عشدددر الثدددانى للمعيدددار واالعتمددداد الجدددودة ضدددمان وحددددة فعاليدددات ضدددمن وذلدددك االسدددكندرية

 . (للتعلم المادية والتسهيالت

 الرياضدية التربيدة كليدة الكليدة مختبدرات داخدل والمعددات االجهزة وصيانة والتشغيل التدريب عمليات متابعة أليةانشاء   -9

 االسكندرية جامعة للبنين

 ضدمن وذلدك االسدكندرية جامعدة -للبندين الرياضدية التربيدة كليدة مختبدرات عليدة تكدون أن يجدب لما بيانات قاعدةانشاء   -10

 (للتعلم المادية والتسهيالت والتعلم التعليم)  ب الخاص عشر الثانى للمعيار واالعتماد الجودة ضمان وحدة فعاليات

 مددع  المتخصصددة االدارات مالئمددة مدد  دراسددة الدراسدده عنددوان - CICAPال مشدروع لتنفيددذ مقترحدده دراسددهاجدراء   -11

  المتخصصة باالدارة والعاملين واالدوار  االختصاصات مناسبة على والتعرف وخدماتها الكلية انشطة ابيعة

 . العمل مسئولية حدود فى
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