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 :بيانات عامة -1

 حسني سيد احمد حسين   االسم:

 أستاذ الوظيفة الحالية: 

 20/2/1956تاريخ الميالد: 

 متزوجالحالة االجتماعية: 

 اإلسكندرية  –ش احمد فؤاد نور اإلبراهيمية  61العنوان: 

 01017914231رقم الموبايل: 

       25602200201013 : الرقم القومى

  hosnypos@yahoo.com                                 االلكتروني:البريد 

 المؤهالت العلمية: -2

 (:التدرج الوظيفي األكاديمي )الداخلي والخارجي -3

 الدولة الجامعة / المؤسسة التعليمية سنة االلتحاق بها الوظيفة

 1983 معيد

كلية التربية الرياضبة للبنبن ، 

 حامعة اإلسكندرية

جمهورية 

 مصر العربية

 1985 مساعدمدرس 

 1992 مدرس دكتور

  

  

 

 :األنشطة التدريسية -4

 تدريس مقرر جمباز الفرقة األولي  -1

 تدريس مقرر جمباز الفرقة الثانية -2

 تدريس مقرر جمباز الفرقة الثالثة -3

 تدريس مقررات جمباز الفرقة الرابعة تخصص  -4

 تدريس مقررات الدراسات العليا تخصص جمباز  -5

 التربية العملية لطالب الرياضة المدرسية وطالب تخصص تدريب الجمباز -6

 الدورات التدريبية:  -5

 اسم الجهة المانحة توقيت الدورة اسم الدورة م

1.  

 
دورة تحكيم في رياضة الجمباز مستوي  -

  .الدرجة الثالثة
 

1979 
 للجمبازاد المصري األتح

 

2.  

دورات التحكيم في رياضة الجمباز  -

  .مستوي الدرحة الثانية
 

1980 
 اد المصري للجمبازاألتح

 

 الدولة الجامعة / المؤسسة التعليمية السنه الدرجة العلمية

 1981 البكالوريوس /الليسانس -1
كلية التربية الرياضبة للبنبن ، حامعة 

 اإلسكندرية

جمهورية مصر 

 العربية
 1985 الماجستير -2

 1992 الدكتوراه -3
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3.  

دورة التحكيم في رياضة الجمباز مستوي  -

  .الدرجة األولي
 

1981  

4.  

دورات تدريبية متعددة في مجال التدريب -

في رياضة الجمباز علي سبيل المثال دورة 
  اللجنة األولمبيةالتدريب من 

ودورة تدريب من األتحاد المصري للجمباز 
حاضر  تحت إشراف األتحاد الدولي والتي

فيها مدربين من فرنسا وسويسرا ، وقد 
المركز األول  حصل فيها مقدم التقرير علي

  . علي مستوي الجمهورية
 

1980  ،1981 
 اد المصري للجمبازاألتح

 

5.  

دورة إصابات المالعب التابعة للمجلس  -

  . األعلي للشباب والرياضة
 

 
المجلس األعلي للشباب 

 والرياضة 

6.  
دورة ذوي العاهات الخاصة التابعة  -

 . للمجلس األعلي للشباب والرياضة
 

المجلس األعلي للشباب 

 والرياضة 

7.  

  :دورات رفع قدرات أعضاء هيئة التدريس
  .المهارات اإلداريةدورة تنمية  -

 
 

 جامعة اإلسكندرية  

8.  
  .دورة إدارة الوقت وضغوط العمل -

 
 جامعة اإلسكندرية  

9.  
  .دورة األتجاهات الحديثة في التدريس -

 
 جامعة اإلسكندرية  

10.  
  .دورة موضوعات مختارة في التدريس -

 
 جامعة اإلسكندرية  

11.  
  . بالجامعات دورة الجوانب القانونية -

 
 جامعة اإلسكندرية  

 جامعة اإلسكندرية   .دورة إتخاذ القرار وحل المشكالت -  .12

 

 

 األنشطة البحثية: -6

 بحثى الماجستير والدكتوراه واألبحاث الدولية والمحلية المنشورة 

 جهة النشر التاريخ عنوان البحث م

1.  

أثر استخدام بعض أساليب الماجستير : 
الحركي  العضلي  االحساستطوير 

واألحساس البصري على سرعة تعلم 
 الشقلبة األمامية على اليدين 

 جامعة اإلسكندرية  1985
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2.  

أثر برنامج مقترح لتطوير الدكتوراة : 
تحسين  االدراك "الحس حركي" علي

بعض المتغيرات الكينماتيكية للدورة 
 الجمباز الهوائية األمامية في رياضة

1992 

3.   

المتغيرات الميكانيكية  "أنتاج علمي : 

نوعي لتحسين  كمؤشر لبرنامج تدريبي
األداء المهاري للشقلبة األمامية 

 المتبوعة بدورة هوائية أمامية
مستقيمة مع دورة هوائية أمامية 

  مكورة

2008 

المؤتمر العلمي األول لقسم 
 -تدريب التمرينات والجمباز 

 كلية التربية الرياضية للبنيين

4.  

البيوميكانيكية كمؤشر  الخصائص"

لبعض التمرينات النوعية لمهارة 
  ""ووك أوفر" علي عارضة التوازن

2008 

المؤتمر األقليمي الرابع 
 للمجلس الدولي للصحة

والتربية البدنية والترويح 
والرياضة والتعبير الحركي 

كلية  - لمنطقة الشرق األوسط

 -التربية الرياضية للبنين 
  جامعة اإلسكندرية -أبوقير 

5.  

برنامج مقترح باستخدام تكنولوجيا "

علي تمنية بعض  التعلم وتأثيره
الصفات البدنية الخاصة وسرعة التعلم 

التوماس( ) لمهارة المقص األمريكي

  " علي حصان الحلق

2004 

كلية  -مجلة نظريات وتطبيقات 
جامعة  -التربية الرياضية 
  اإلسكندرية

6.  

تحليل التمايز بين العبات المستوي "

والمستوي العادي في  العالي
الخصائص البيوميكانيكية للمراحل 

الهوائية األمامية  الفنية لمهارة الدورة
  "المكورة علي عارضة التوازن

2004 

المجلة العلمية لكلية التربية 
 -الرياضية للبنات الجزيرة 

  جامعة حلوان -القاهرة 

7.  

استخدام برنامج مقترح لتنمية أثر "

العناصر البدنية  تحمل األداء علي
الخاصة ومستوي األداء المهاري علي 

  "جهاز حصان الحلق

2003 

المجلة العلمية للتربية البدنية 
كلية التربية -والرياضة

جامعة  -الرياضية للبنات 
  اإلسكندرية

8.  

أثر استخدام التدريب البليومتري "

القوة األنفجارية  تنميةالخاص علي 
وتحسين األداء الفني للشقلبة األمامية 

ونصف أمامية مكورة  المتبوعة بدورة
  "علي حصان القفز

2002 

مجلة اسيوط لعلوم وفنون 
كلية التربية -التربية الرياضية

  جامعة أسيوط -الرياضية 

9.  

أثر استخدام برنامج مهاري خاص في "

علي تطوير بعض  رياضة الجمباز
لمدركات الحسية والصفات البدنية ا

  "للمتخلفين عقليا

2001 

كلية  -مجلة نظريات وتطبيقات 
 -التربية الرياضية للبنيين 

  جامعة اإلسكندرية
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 :على رسائل الماجستير والدكتوراه العلمىاألشراف  -7

10.  

تاثير برنامج تمرينات للحركات "

أساسيات األداء  األساسية علي تحسين
المهاري وبعض الصفات البدنية 

  "سنوات 8الخاصة للمنتقين تحت 

2002 

كلية  -مجلة علوم الرياضة 
جامعة  -التربية الرياضية 

  المنيا

11.  

العالقة بين تحمل القوة الديناميكية "

ومستوي األداء المهاري لالعبات 
  "مراكز تدريب الفريق القومي للجمباز

1996 

المؤتمر العلمي للياقة البدنية 
كلية التربية  -الرياضة للجميع

جامعة  -البدنية للبنين 
  اإلسكندرية

12.  
اإلعداد الفسيولوجي لالعبي الجمباز 

  في المستويات العليا
1996 

ضمن متطلبات الحصول علي   
الجهة  درجة استاذ مساعد

 المانحة اللجنة العلمية 

13.  

دراسةالمتغيرت الكينماتيكية للدورة "

األمامية المستقيمة المسبوقة  الهوائية
اليدين وعالقتها بالشقلبة األمامية علي 

األداء المهاري لالعبي الفريق  بمستوي
  "القومي للجمباز

1995 

المجلة العلمية للتربية البدنية 
كلية التربية  -والرياضة

جامعة  -الرياضية للبنات 
  اإلسكندرية

14.  

أثر استخدام تدريبات الجمباز "

األساسية علي مستوي أداء بعض 
  "الحركات في المصارعة

1995 

 -المؤتمر العلمي بالهرم ;

وأقتصاديات  التنمية البشرية
-الرياضة )التجسيدات

الطوحات( كلية التربية 
 -بالهرم  الرياضية للبنين

  جامعة حلوان

15.  

استخدام التصوير السينمائي كوسية 
الحركي"  -لقياس االحساس "العضلي 
  في رياضة الجمباز

1994 

 -مجللة نظريات وتطبيقات 
 -التربية الرياضية للبنيين كلية 

  جامعة حلوان

16.  

أثر استخدام أساليب اإلعداد لحركات 
الدوران في رياضة الجمباز علي 

تحسين أداء بعض الغطسات لالعبي 
  الغطس

1994 

 -المجلة العلمية للتربية البدنية 
 -كلية التربية الرياضية للبنات 

  جامعة اإلسكندرية

17.  

الموانع كأحماء خاص تأثير تمرينات "

البدنية وأداء  علي بعض الصفات
المهارات الحركية األساسية في 

  "سنوات 8-6الجمباز للمبتدئين من 

1994 

مجلة بحوث التربية الرياضية 
 -كلية الربية الرياضية للبنين -

  جامعة الزقازيق

18.  

تحليل تمايز العبات الجمباز الفني عن 
االيقاعي في القياسات الجمباز  العبات

الجسمية والصفات البدنية في مرحلة 
  البطولة

1993 

المؤتمر العلمي األول لقسم 
 -تدريب التمرينات والجمباز 

  كلية التربية الرياضية للبنيين

 المرحلة عنوان الرسالة اسم الباحث م
تاريخ 

 المناقشة
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 كلير رزق هللا فليبس  .1

أثر استخدام بعض أساليب تطوير 
على مستوى  حركى-اإلدراك الحس 

األداء المهارى لبعض مهارات الجمباز 
 الفنى لألنسات

 2011 دكتوراة

2.  
سعيد محمد غنيمي محمد عبد 

 ربه

تأثير التدريب العقلى على مستوى أداء 
  بعض مهارات التمرينات باألدوات

 2011 دكتوراة

 محمد عبد الحميد فهمي زايد  .3

تأثير التصور العقلي في تطوير بعض 
القدرات الحس حركية ومستوي أداء 

  جملة الحركات األرضية

 2011 دكتوراة

 غدوي كامل فرحات الصيد  .4

تاثير التصور العقلي المدعم بنماذج 
االفتراضية علي تحسين أداء  الحقيقة

األرضية لطلبة قسم جملة الحركات 
  الرياضية جامعة القدس التربية

 2008 دكتوراة 

5.  
سعيد محمد غنيمي محمد عبد 

 ربه

تأثير استخدام التدريب البليومتري 
تنمية القوة االنفجارية  باألدوات علي

الخاصة لتحسين األداء الفني للشقلبة 
  حصان القفز األمامية علي

 2008 ماجستير 

 ايمان صبحي كامل عبد الغفار    .6

تقييم فاعلية انجاز قفزة يورشينكو 
المنحنية بواسطة برنامج حاسب آلي في 

ضوء بعض المؤشرات البدنية 
 والبيوميكانيكية 

 2018 دكتوراة 

 اسالم على يحيي المدبولي  .7

فاعلية التدريب البليومتري على القوة 
اإلنفجارية لتحسين األداء الفني لمهارة 
اليوريشنكو على حصان القفز بداللة 

 بعض المؤشرات البيوميكانيكية 

 ماجستير 
2016 

 

 هدي محمد بيومي الصيفي  .8

تأثير التدريبات النوعية على مستوي 
األداء المهاري لجملة الجمباز األرضي 

المرحلة األبتدائية بنات بدولة في 
 الكويت

 2018 دكتوراة

 أحمد على يحيي علي يوسف  .9

أثر تطوير اإلدراك الحس حركي 
باستخدام التدريبات النوعية لتحسين 

األداء المهاري للدورة الخلفية 
المستقيمة كنهاية حركية على 
 العارضتين مختلفتي االرتفاع 

 2017 ماجستير 

10.  
شريف هاشم محمد كامل 

 أحمدين

تأثير محتوي إلكتروني على اكتساب 
الجانب المعرفي واحركي لبعض 

جمباز الحركات األرضية بمقرر مهارات 
 الجمباز لطالب كلية التربية الرياضية 

 2016 دكتوراة

 وائل كامل محمد الحاوي   .11
تاثير برنامج تدريبي با ستخدام 

الترامبولين على بعض المتغيرات 
 2009 دكتوراة
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  العلمية: المؤلفات -8

 المشاريع : -9

 المشروعات:

 الجهة المموله للمشروع عنوان المشروع قيمة المشروع السنة

    

    

الكينماتيكية لتحسين األداء الفني للدورة 
الهوائية الخلفية المكورة المسبوقة 

ربع لفة على جهاز بشقلبة جانبية مع 
 الحركات األرضية

 عائشة البهلول محمد سعد  .12

تأثير برنامج تدريبي نوعي على 
ديناميكية تطوير بعض القدرات الحس 
حركية لجملة الحركات األرضية لطالب 

 بليبيا -كلية التربية البدنية الزاوية 

 2012 دكتوراة

 عالء كمال عبد الرحمن عيسي   .13

تاثير استخدام المقاومات المسحوبة 
على تنمية القوة الخاصة لتحسين درجة 
الجملة الحركية على جهاز الحلق لطالب 
قسم التربية الرياضية بجامعة فلسطين 

 التقنية

 2013 دكتوراة

 ماهر أحمد ماجد نصر   .14

تقويم معلومات تغذية الناشئين في 
الجمباز الفني لدي مدربي محافظة 

 اإلسكندرية 

 2011 دكتوراة

 محمد احمد محمد المواس  .15

تاثير التصور العقلي المدعم بنماذج 
الحقيقة االفتراضية على تحسين درجة 
آداء جملة الحركات األرضية لطلبة قسم 

 التربية الرياضية جامعة القدس

 2008 ماجستير

1

6 
 ايمان صبحي كامل عبد الغفار

نظام مقترح إلدارة رياضة الجمباز 
باألندية الرياضية باستخدام تطبيقات 

 الحاسب اآللي

 2012 ماجستير

 
 سنة النشر الغالف اسم الكتاب المؤلفين

 أ.د.حسني سيد احمد حسين  -1

 أ.د.يحيي محمد ذكريا الحريري 

المرشد للمبتدئين في رياضة 
  الجمباز

 2005 

 أ.د.حسني سيد احمد حسين  -2

 أ.د.يحيي محمد ذكريا الحريري

مقدمة نظرية في اساسيات 
  الجمباز

 1992 

أعضاء هيئة تدريس الفرقة   -3

 األولي 
 2007  أسس ومبادي الجمباز الفني 

أعضاء هيئة تدريس الفرقة   -4

 الثانية 
 2007  نظريات وتطبيقات الجمباز
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 الخبرات : -10

 األعمال واإلنجازات

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

    أوال: في مجال الجمباز

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ   

العب جمباز سابق بالدرجات المختلفة للجمباز  -1     

مراكز األولي في البطوالت المحليحاصل علي العديد من ال - 2     

عضو منتخب مصر والفريق القومي للجمباز -3     

ل مصر في البطوالت الدولية وحاصل علي العديد من المراكز األولي لبطولة الفرق مث -4  

   -5  وبطولة الفردي العام وبطولة األجهزة

الدورة فياألول حاصل علي نوت اإلمتياز من الدرجة الثانية لفوز مصر بالمركز الدورة العربية  

تسة من الزعيم الراحل أنور الساداالمدرسية الساد    

حكم جمباز درجة أولي تابع لألتحاد المصري للجمباز -6     

عضو اللجنة الفنية لألتحاد المصري للجمباز سابقا -7     

   -8 مستشار فني ألتحاد منطقة اإلسكندرية للجمباز  

مدرب جمباز بالدرجات المختلفة في رياضة الجمباز -9     

سايقا  مدرب فريق الدرجة األولي للبنين  بنادي سبورتنج -10  

  -11 مدرب منتخب مصر للجمباز لفريق األنسات سابقا  

مثل مصر في كثير من المحافل الدولية كمدرب للفريق القومي المصري الذي حصد  -12  

   العديد من الجوائز والمراكز األولي في هذه البطوالت

كبير مدربي نادي األسكندرية الرياضي "سبورتنج" سابقا -13     

المشرف الفني للجمباز الفني بنادي سبورتنج باإلسكندرية   -14  

  المدير الفني لنادي المؤسسة العسكرية باإلسكندرية -15
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انيا : األعمال التي قام بها داخل الكليةث   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   - 1   2011  -2006رئيس قسم تدريب التمرينات والجمباز من  

2014 – 2011وكيل كلية التربية الرياضية للبنين لشئون التعليم والطالب  – 2  
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