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 126/3/2005 31/3/2005 (T1) الفعال التدريس  .1
 

مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة 

 اإلسكندرية .جامعة التدريس

2.  
 (T4) العلمى البحث أساليب

13/8/2005 16/8/2005 
مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة 

 اإلسكندرية .جامعة التدريس

3.  
 (I2) الفعال االتصال مهارات

3/9/2005 6/9/2005 
مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة 

 اإلسكندرية .جامعة التدريس

4.  
 (P3) العمل وضغوط الوقت إدارة

13/12/2005 15/12/2005 
أعضاء هيئة مركز تنمية قدرات 

 اإلسكندرية .جامعة التدريس

5.  
 (P1) التفكير مهارات

24/12/2005 26/12/2005 
مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة 

 اإلسكندرية .جامعة التدريس

6.  
 (I1) الفعال العرض مهارات

7/4/2007 10/4/2007 
مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة 

 اإلسكندرية .جامعة التدريس

7.  
 (T2) التدريس في الحديثة اإلتجاهات

8/5/2007 10/5/2007 
مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة 

 اإلسكندرية .جامعة التدريس

8.  
 التنافسية البحوث مشروعات إعداد

4/2/2012 5/2/2012 
مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة 

 اإلسكندرية .جامعة التدريس

9.  
 التدريس فى التكنولوجيا إستخدام

6/2/2012 7/2/2012 
مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة 

 اإلسكندرية .جامعة التدريس

10.  
 الطالب وتقويم اإلمتحانات نظم

11/2/2012 12/2/2012 
مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة 

 اإلسكندرية .جامعة التدريس

11.  
 العلمية المؤتمرات تنظيم

13/2/2012 14/2/2012 
مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة 

 اإلسكندرية .جامعة التدريس

12.  
 العلمية للبحوث الدولى النشر

15/2/2012 16/2/2012 
مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة 

 اإلسكندرية .جامعة التدريس

13.  
 اإلستراتيجى التخطيط

22/2/2012 23/2/2012 
مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة 

 اإلسكندرية .جامعة التدريس

14.  
 المعتمدة الساعات نظام

7/2/2015 8/2/2015 
مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة 

 اإلسكندرية .جامعة التدريس

15.  
 البحثية المراجع إدارة نظم

25/2/2015 26/2/2015 
مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة 

 اإلسكندرية .جامعة التدريس

 5/3/2015 4/3/2015 المشكالت وحل القرار إتخاذ  .16
مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة 

 اإلسكندرية .جامعة التدريس

 10/3/2015 9/3/2015 والكوارث األزمات إدارة  .17
مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة 

 اإلسكندرية .جامعة التدريس

 18/3/2015 17/3/2015 الجامعية اإلدارة  .18
مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة 

 اإلسكندرية .جامعة التدريس
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 2/4/2015 1/4/2015 البحثى الفريق إدارة  .19
مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة 

 اإلسكندرية .جامعة التدريس

20.  
  Dart Fishإجتياز برنامج دارت فيش 

)التحليل الحركى والتدريب الرياضى 

 وتعليم األنشطة الرياضية(

6/1/2006 12/1/2006 
كلية التربية الرياضية .جامعة 

 اإلسكندرية

21.  

 اللغة األلمانية

GRUNDKENNTNISSE DER 
DEUTSCHEN SPRACHE AM 
7/9/2001 IN ALEXANDRIA 

 معهد جوته األلمانى .اإلسكندرية 7/9/2001 1/10/2000

22.  

 نجليزيةاللغة اإل

TOEFL Preparatory course 
during the period from 

7/4/2003 to 23/6/2003 and 
passed the final exam with 
general grade (EXCELLENT) 

7/4/2003 23/6/2003 
 هيئة أعضاء قدرات تنمية مركز

 اإلسكندرية جامعة. التدريس

 

 

 األنشطة البحثية: -6

 بحثى الماجستير والدكتوراه واألبحاث الدولية والمحلية المنشورة 

 جهة النشر التاريخ عنوان البحث م

1.  
أثر استخدام بعض أساليب التغذية المرتدة على 

اكتساب وإتقان جملة التمرينات لطالب سرعة 
 الصف األول بكلية التربية الرياضية

2003 
 كلية ، والجمباز التمرينات تدريب قسم

 جامعة ، للبنين الرياضية التربية
 اإلسكندرية

2.  
كتساب إأثر دمج بعض أساليب التغذية المرتدة في 

وإتقان التمرينات على التحصيل الدراسى لطالب 
 األول بكلية التربية الرياضيةالصف 

2007 

3.  

 المقاومة بأسلوبى الزوجية التمرينات إستخدام تأثير
 الخاصة البدنية المتغيرات بعض فى والمساعدة

 الجمباز براعم بإجباريات

 البدنية للتربية المنوفية جامعة مجلة 2008 يناير
 كلية ، عشر الثالث العدد ، والرياضة

 ، السادات بمدينة الرياضية التربية
 المنوفية جامعة

4.  

 الموسيقى اإليقاع سرعة فى بالتنوع تأثيرالتدريب
 الرياضية العروض فى األداء مستوى على

 الدولى للمجلس الرابع األقليمى المؤتمر 2008 أكتوبر
 والترويح البدنية والتربية للصحة

 لمنطقة الحركى والتعبير والرياضة
 كلية ، الثالث الجزء ، األوسط الشرق

 جامعة - للبنين الرياضية التربية
 اإلسكندرية

5.  

 القدرات بعض تنمية في الرياضية العروض فاعلية
 كلية طالب لدي النفسى التكيف ومفردات الحركية

 الرياضية التربية

 الدولى للمجلس الرابع األقليمى المؤتمر 2008 أكتوبر
 والترويح البدنية والتربية للصحة

 لمنطقة الحركي والتعبير والرياضة
 كلية ، الثانى الجزء ، األوسط الشرق

 جامعة ، للبنين الرياضية التربية
 اإلسكندرية

6.  
 المصاحبة والفسيولوجية البدنية اإلستجابات

 التربية كلية لطالب الرياضية العروض لتمرينات
 الرياضية

 التاسع العدد ، وتطبيقات نظريات مجلة 2009 يونيو
 للبنين الرياضية التربية كلية ، والستون

 اإلسكندرية جامعة ،

7.  
 فى باألدوات الرياضية العروض ممارسة أثر

 لدي التوافقية القدرات وبعض العقلية الحالة تحسين
 الرياضية التربية كلية طالب

 والرياضة البدنية للتربية العلمية المجلة 2009 نوفمبر
 الرياضية التربية كلية ، 41 العدد ،

 اإلسكندرية جامعة ، للبنات

8.  
he Contribution of Sensory Receptors 

in Some physical Variables of the 
 World Journal of sport 2010 أكتوبر

Sciences, University of Tehran, 
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Second Grade students in the Faculty 
of sport Education in Alexandria 

IRAN,WISS, 3(s) : 655-662, 
ISSN2078-4724,2010 

9.  

 البدنى واإلعداد اإلحماء تمرينات تطوير فاعلية
 األداء مستوى تحسين في الرياضية التربية بدرس

 في  االبتدائى الخامس الصف تالميذ لدى المهارى
 الجمباز رياضة

 البدنية التربية لعلوم العلمية المجلة 2011 مارس
 كلية ، عشر السادس العدد ، والرياضة

 المنصورة جامعة -الرياضية التربية

10.  

 تحسين فى الخطو لتمرينات التدريبية التأثيرات
 طالب لدى والبدنية الفسيولوجية المتغيرات بعض

 للعلوم العربية باألكاديمية األساسية الدورات
 والتكنولوجيا

 ، الرياضية التربية لعلوم العلمية المجلة 2011 ديسمبر
 التربية كلية ، عشر التاسع العدد

 طنطا جامعة - الرياضية

11.  

 األداء مستوى تحسين فى العقلى التصور تأثير
 التربية كلية طالب لدى الرياضية بالعروض

 الرياضية

 الثامن العدد ، وتطبيقات نظريات مجلة 2013مارس
 التربية كلية ، الثانى الجزء – والسبعون
 ، اإلسكندرية جامعة ، للبنين الرياضية

 2013 يوليو

12.  

Impact of physical exercise in 
developing some motor abilities and 

improving performance of some basic 
motor skills for mentally disabled 

 Theories & Applications, the 2013 مايو
International Edition , Journal 
of Physical Education , Abu Qir 

, Alexandria University , 
March, Volume. 4 , No 1, 2014 

13.  

 بشدات الباليستية المقاومة تمرينات تأثيرإستخدام
 لدى البدنية القدرات بعض تحسين فى مختلفة

 للعلوم العربية باألكاديمية األساسية الدورات طالب
 والتكنولوجيا

 خاص عدد ، وتطبيقات نظريات مجلة 2013 أكتوبر
 عشر الحادى الدولى العلمى المؤتمر

 الرياضة- الحركة وعلوم البدنية للتربية
 ، الثانى الجزء ، والتطبيق النظرية بين

 ، 2013 أكتوبر 25-23 اإلسكندرية
 - الرياضية التربية لكلية العلمية المجلة

 قير أبو

14.  

Physical and Functional Responses 
Associated to Rope and Stepping Box 
Exercises in Students of the Faculty of 

Physical Education 

 Journal of Applied Sports 2014 مارس
Science , Journal of Sport 

Education , Abu Qir , 
Alexandria University , March, 

Volume. 5 , No 1, 2015 

15.  
 القلق تحسين فى الرياضية العروض ممارسة أثر
 الرياضية التربية كلية طالب لدى( سمة - حالة)

 المجلة ، الرياضة علوم تطبيقات مجلة 2014 نوفمبر
 أبو - الرياضية التربية لكلية العلمية

 2015 سبتمبر ، 85 رقم العدد قير،

16.  

The effect of sports shows in mental 
toughness improvement and its 

relationship with performance level 
within Faculty of Physical Education 

students 

 International Journal of  Sport 2015 أغسطس
Science & Arts (IJSSA) in its on 

line edition , Faculty of 
Physical Education for Girls in 

Gezira - Egypt ,October No. 
cod (303) for the year 2016. 

17.  

Effect of coordination exercise on 
improving some locomotor and 

physical abilities and ease attention 
deficit hyperactivity disorder within 

handicapped learnable children 

 International Journal of  Sport 2016 أبريل
Science & Arts (IJSSA) in its on 

line edition , Faculty of 
Physical Education for Girls in 
Gezira - Egypt , February No. 
cod (305) for the year 2019. 

18.  

 بعض تحسين فى الرياضية العروض فاعلية
 والمهارات( حركى -الحس)  اإلدراك متغيرات
 للعلوم العربية األكاديمية طالب لدى النفسية

 والتكنولوجيا

 ، الرياضة وفنون لعلوم العلمية المجلة 2016 أكتوبر
 ،( فبراير) العدد ، اإللكترونية الطبعة

( 2023) لسنة ،( 103) البحث رقم
 - بالجزيرة للبنات الرياضية التربية كلية
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 :على رسائل الماجستير والدكتوراه العلمىاألشراف  -7

 مصر

19.  

 بعض تنمية فى باألدوات التمرينات إستخدام تأثير
 المهارى األداء بمستوى وعالقتها التوافقية القدرات

 اإلعدادى األول الصف تالميذ لدى الجمباز فى

 ، الرياضة وفنون لعلوم العلمية المجلة 2017مارس
 ،( فبراير) العدد ، اإللكترونية الطبعة

( 2024) لسنة ،( 107) البحث رقم
 - بالجزيرة للبنات الرياضية التربية كلية

 مصر

 المرحلة عنوان الرسالة اسم الباحث م
تاريخ 

 المناقشة

1.  

 الحركية القدرات لتنمية تمرينات برنامج تاثير ريه رفعت أحمد
 جهاز على األمامى المقص مهارة ألداء الخاصة
 بأبو الرياضية التربية كلية لطالب الحلق حصان

 قير

 2011 ماجستير

2.  
 بعض على الرياضية للعروض مقترح برنامج تأثير فرج مسعود صالح

 الرياضية التربية كلية طالب لدى االنتباه مظاهر
 2011 ماجستير

3.  
 على الخطو وصندوق الحبل تمرينات استخدام تأثير سالم  عبدالحميد السعيد

 السنية للمرحلة والوظيفية البدنية المتغيرات بعض
 سنة 12-9 من

 2012 ماجستير

4.  
 االيقاعية المصاحبة بإستخدام مقترح برنامج أثر أحمد السيد الدين عالء

 الجماعية االستعراضية التمرينات اكتساب على
 12-9 سن من بصريا للمكفوفات

 2012 دكتوراه

5.  
 اشكال بعض لتنمية البليومترى التدريب استخدام أثر بدوى هللا عطا محمد

 الحركات جملة اكتساب سرعة فى الخاصة القوة
 الرياضية التربية كلية طالب لدى األرضية

 2012 ماجستير

6.  
 سرعة على االيقاعية بالمصاحبة التمرينات أثر العبسى صالح محمد

 اإلجتماعى والتوافق االساسية الحركات إكتساب
 غزة بمدينة ذهنيا المعاقين للتالميذ

 2013 ماجستير

7.  

 باألدوات التمرينات بإستخدام ترويحى برنامج تأثير الشريف مصباح أحمد
 المصاحب اإلنتباه نقص إضطرابات تخفيف فى

 القابلين ذهنيا المعاقين لدى الزائد الحركى للنشاط
 للتعلم

 2014 ماجستير

8.  
 تحسين ديناميكية فى وتأثيره العام الجمباز ممارسة بيومى محمد هدى

 لدى الحسية والمدركات البدنية القدرات بعض
 سنة( 12-9)من العام الجمباز العبات

 2015 ماجستير

9.  
 بعض تنمية على باألدوات تمرينات برنامج تأثير حسين عباس محمد

 سنة 14 تحت والبكم للصم  التوافقية القدرات
 2015 دكتوراه

10.  
 واإلدراكات التوافقية القدرات لبعض العاملى البناء فرج مسعود صالح

 العروض فى المشاركين إلنتقاء حركية الحس
 الرياضية

 2015 دكتوراه

11.  
 أدوات بإستخدام التوافقية القدرات بعض تنمية أثر جابر مفتاح محمد

 المرحلة لجمباز المهارى األداء على التمرينات
 اإلبتدائية

 2015 دكتوراه

12.  
 بعض على باألدوات تمرينات برنامج إستخدام أثر ريه رفعت أحمد

 لدى الجسم وصورة والفسيولوجية البدنية المتغيرات
 سنة 12-9 سن من الوزن زائدى األطفال

 2016 دكتوراه

13.  

 بعض تحسين فى باألدوات التمرينات إستخدام تأثير نوفل عمادالدين دينا
 الطالبات لدى النفسية والسمات التوافقية القدرات
 بجامعة الرياضى للنشاط الممارسات غير

 اإلسكندرية

 2016 ماجستير

14.  
 على العضلى العصبى التوافق تمرينات بعض تأثير مغازى عبدالفتاح محمد

 اإلليكتروميوجرافى التحليل بداللة الحركى التحكم
 2016 دكتوراه
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  العلمية: المؤلفات -8

 المشاريع : -9

 المشروعات:

 الجهة المموله للمشروع عنوان المشروع قيمة المشروع السنة

    

    

    

 الخبرات : -10
 والجمباز التمرينات تدريب قسم مجلس عضو -1
 (باإلمتحانات والمراقبة المالحظة - الكنتروالت أعمال - بالكلية القدرات إختبارات - والنظرية العملية اإلمتحانات) فى المشاركة -2
 2015وحتى  2005والجمباز من عام  التمرينات تدريب بقسم االجتماعية اللجنة مقرر -3
 والجمباز  التمرينات تدريب بقسم المقررات توصيف لجنة عضو -4
 2000الدراسة منذ عام  سير على اإلشراف -5
 الرياضية التربية كلية لطالب الطالبية األنشطة تنظيم في مشارك -6
 جامعااة - للبنااين الرياضااية التربيااة بكليااة 2013، 2009،2012 ، 2008 ، 2006 ، 2004 ،2002 أعااوام المااؤتمرات تنظاايم فااي مشااارك -7

 اإلسكندرية
  الرياضية التربية بكلية واإلعتماد الجودة ضمان بوحدة العمل فريق عضو -8
 بالكلية الجودة ضمان وحدة من المنظمة العمل وورش ندوات جميع في مشارك عضو -9

 2011-2008(والبشرية المالية والموارد اإلمكانات) السادس المعيار عن المسئولة اللجنة عضو -10
 2011-2008البيئة وشئون المجتمع خدمة بوحدة عضو -11
 2010-2009البيئة وشئون المجتمع خدمة بلجنة عضو -12
 2013-2009واالعتماد الجودة ضمان بوحدة والجمباز التمرينات تدريب لقسم العام المنسق -13
 2013-2011(والبيئة المجتمع تنمية) السابع المعيار عن المسئولة اللجنة عضو -14
 2014-2011البيئة وشئون المجتمع خدمة وحدة مدير -15
 2013-2012والجمباز التمرينات تدريب بقسم الرياضية والعروض التمرينات شعبة رئيس -16
 2016-2014للبنين الرياضية التربية بكلية االلكترونية والخدمات المشروعات إدارة مدير -17
 2017-2012 للبنبن الرياضية التربية كلية نادى إدارة مجلس عضو -18
 2018-2017للبنبن الرياضية التربية كلية - المساعدين االساتذة عن ممثال الكلية مجلس عضو -19
 2019-2017للبنبن الرياضية التربية كلية -العلمية والمختبرات األجهزة بلجنة عضو -20

 سنة( 12-9) من ذهنيا للمعاقين

15.  
 وأثرها التمرينات في األدوات بعض تصميم خليفة فتحى إبراهيم

 لدى البدنية عناصراللياقة على الموسيقى بمصاحبة
 األبتدائية المرحلة تالميذ

 2018 دكتوراه

16.  

 القوة أشكال بعض إلستخدام التدريبية التأثيرات مطاوع أحمد عرفة
 البدنى النمو ديناميكية فى مختلفة بمقاومات

( 12-9) من اإلبتدائية المرحلة تالميذ لدى والحركى
 سنة

 2018 دكتوراه

 
 سنة النشر الغالف اسم الكتاب المؤلفين

1-  

 /د.أ -أ.د/ محمد إبراهيم شحاتة 

إسالم  /د.أ.م -هشام صبحى حسن

 سالم محمد

 أسس ومبادىء الجمباز الفنى

 

2013-2014 

2-      
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 إعتماد المعامل. / األنشطة المختلفة في مجال نظم إدارة الجودة / مشروعات تطوير التعليم -11
  والجمباز التمرينات تدريب بقسم المقررات توصيف لجنة عضو -1

 2007 الرياضية التربية بكلية واإلعتماد الجودة ضمان بوحدة العمل فريق عضو -2

 بالكلية الجودة ضمان وحدة من المنظمة العمل وورش ندوات جميع في مشارك عضو -3

 2011-2008(والبشرية المالية والموارد اإلمكانات) السادس المعيار عن المسئولة اللجنة عضو -4

 2011-2008البيئة وشئون المجتمع خدمة بوحدة عضو -5

 2010-2009البيئة وشئون المجتمع خدمة بلجنة عضو -6

 2013-2009واالعتماد الجودة ضمان بوحدة والجمباز التمرينات تدريب لقسم العام المنسق -7

 2013-2011(والبيئة المجتمع تنمية) السابع المعيار عن المسئولة اللجنة عضو -8

 2014-2011البيئة وشئون المجتمع خدمة وحدة مدير -9

 2016-2014للبنين الرياضية التربية بكلية االلكترونية والخدمات المشروعات إدارة مدير -10

 اللغات : -12
 GRUNDKENNTNISSE DER DEUTSCHEN SPRACHE AM 7/9/2001 IN ALEXANDRIAاأللمانية   اللغة -1

 TOEFL Preparatory course during the period from 7/4/2003 to 23/6/2003 and passed the finalاإلنجليزية   اللغة -2

exam with general grade (EXCELLENT) 


