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 :بيانات عامة -1

 سعيد محمد غنيمي محمد عبدربه االسم:

 استاذ مساعد دكتور الوظيفة الحالية: 

 1983/  8/  7تاريخ الميالد: 

 متزوجالحالة االجتماعية: 

 االسكندرية  –المعموره  25ش العنوان: 

 01202244174رقم الموبايل: 

       28308071803295: الرقم القومى

  SSSSMM58@Gmail.com                             االلكتروني:البريد 

 المؤهالت العلمية: -2

 (:التدرج الوظيفي األكاديمي )الداخلي والخارجي -3

 الدولة الجامعة / المؤسسة التعليمية سنة االلتحاق بها الوظيفة

 2005 معيد
 جامعة االسكندرية 

كلية التربية الرياضية للبنين 

 بابوقير

 مصر
 2008 مدرس مساعد

 2011 مدرس دكتور

 2018 استاذ مساعد دكتور

 

 :األنشطة التدريسية -4

 

 (2005التمرينات والعروض الرياضية) مادة معاون لتدريس مادة الجمبازو •

 (2006الرياضية) التمرينات والعروض مادة معاون لتدريس مادة الجمبازو •

 (2007التمرينات والعروض الرياضية) مادة معاون لتدريس مادة الجمبازو •

 (2008التمرينات والعروض الرياضية)  مادةمعاون لتدريس مادة الجمبازو •

 (2009التمرينات والعروض الرياضية) مادة معاون لتدريس مادة الجمبازو •

 (2010التمرينات والعروض الرياضية) مادة معاون لتدريس مادة الجمبازو •

 (2011التمرينات والعروض الرياضية  ) مادة و القائم بتدريس مادة الجمباز •

 (2011)  الفرقة الرابعة ) تخصص(التمرينات والعروض الرياضية طرق التدريب في  القائم بتدريس مادة •

 (2011)  الفرقة الرابعة ) تخصص(ة التمرينات والعروض الرياضيتطبيقات عملية في  القائم بتدريس مادة •

 (2012التمرينات والعروض الرياضية  ) مادة القائم بتدريس مادة الجمبازو •

 (2012)  الفرقة الرابعة ) تخصص(التمرينات والعروض الرياضية طرق التدريب في  القائم بتدريس مادة •

 (2012)  الفرقة الرابعة ) تخصص(التمرينات والعروض الرياضية تطبيقات عملية في  القائم بتدريس مادة •

 (2013التمرينات والعروض الرياضية  )  مادةالقائم بتدريس مادة الجمبازو •

 (2013)  الفرقة الرابعة ) تخصص(التمرينات والعروض الرياضية طرق التدريب في  القائم بتدريس مادة •

 (2013)  الفرقة الرابعة ) تخصص(التمرينات والعروض الرياضية تطبيقات عملية في  القائم بتدريس مادة •

 الدولة الجامعة / المؤسسة التعليمية السنه الدرجة العلمية

 2004 البكالوريوس /الليسانس -1
 جامعة االسكندرية 

 كلية التربية الرياضية للبنين بابوقير
 2008 الماجستير -2 مصر

 2011 الدكتوراه -3
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 (2014التمرينات والعروض الرياضية  ) مادة القائم بتدريس مادة الجمبازو •

 (2014)  الفرقة الرابعة ) تخصص(التمرينات والعروض الرياضية طرق التدريب في  القائم بتدريس مادة •

 (2014)  الفرقة الرابعة ) تخصص(تمرينات والعروض الرياضية التطبيقات عملية في  القائم بتدريس مادة •

 (2015التمرينات والعروض الرياضية  )  مادةالقائم بتدريس مادة الجمبازو •

 (2015)  الفرقة الرابعة ) تخصص(التمرينات والعروض الرياضية طرق التدريب في  القائم بتدريس مادة •

 (2015)  الفرقة الرابعة ) تخصص(رينات والعروض الرياضية التمتطبيقات عملية في  القائم بتدريس مادة •

 (2016التمرينات والعروض الرياضية  ) مادة القائم بتدريس مادة الجمبازو •

 (2016)  الفرقة الرابعة ) تخصص(التمرينات والعروض الرياضية طرق التدريب في  القائم بتدريس مادة •

 (2016)  الفرقة الرابعة ) تخصص(التمرينات والعروض الرياضية تطبيقات عملية في  القائم بتدريس مادة •

 (2017التمرينات والعروض الرياضية  ) مادة القائم بتدريس مادة الجمبازو •

 (2017)  الفرقة الرابعة ) تخصص(التمرينات والعروض الرياضية طرق التدريب في  القائم بتدريس مادة •
 

 

 الدورات التدريبية:  -5

 الدورة
 الفترة

 الزمنية

مدة 

 الفترة
 الدولة مكان إنعقاد الدورة

 جمهورية مصر العربية مركز تنمية القدرات بجامعة اإلسكندرية ايام 4 2006يوليو التدريس الفعال -1 
 جمهورية مصر العربية اإلسكندريةمركز تنمية القدرات بجامعة  ايام 3 2007مارس        مهارات االتصال  -2 

 جمهورية مصر العربية مركز تنمية القدرات بجامعة اإلسكندرية ايام 3 2007يونيه أساليب البحث العلمي -3

 جمهورية مصر العربية مركز تنمية القدرات بجامعة اإلسكندرية ايام 3 2007ديسمبر معايير الجودة في العملية التعليمية  -4

 جمهورية مصر العربية مركز تنمية القدرات بجامعة اإلسكندرية ايام 3 2008يناير االدارة الجامعية  -5 

 جمهورية مصر العربية مركز تنمية القدرات بجامعة اإلسكندرية ايام 3 2008يناير الساعات المعتمده  -6

 جمهورية مصر العربية بجامعة اإلسكندريةمركز تنمية القدرات  ايام 3 2011مايو إعداد مشروع بحثي  -7

 جمهورية مصر العربية مركز تنمية القدرات بجامعة اإلسكندرية ايام 3 2011يونيه أخالقيات البحث العلمي -8

 جمهورية مصر العربية مركز تنمية القدرات بجامعة اإلسكندرية ايام 3 2011يونيه نظم االمتحانات وتقويم الطالب  -9

 جمهورية مصر العربية مركز تنمية القدرات بجامعة اإلسكندرية ايام 3 2011يونية النشر الدولي للبحوث العلمية -10

 جمهورية مصر العربية مركز تنمية القدرات بجامعة اإلسكندرية ايام 3 2011يونيه  الجوانب المالية والقانونية -11

 جمهورية مصر العربية مركز تنمية القدرات بجامعة اإلسكندرية ايام 3 2011يونيه  تنظيم المؤتمرات العلمية  -12

تنفيذ المشروعات البحثية الممولة وادارة 13

 الفريق البحثي 

 جمهورية مصر العربية مركز تنمية القدرات بجامعة اإلسكندرية ايام 3 2017يونية 
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 األنشطة البحثية: -6

 بحثى الماجستير والدكتوراه واألبحاث الدولية والمحلية المنشورة 

 

 :على رسائل الماجستير والدكتوراه العلمىاألشراف  -7

 

 

 جهة النشر التاريخ عنوان البحث م

1.  

لتدريب البليومتري باالدوات تأثير استخدام ا

علي تنمية القوة االنفجارية الخاصة لتحسين 

االداء الفني للشقلبة االمامية علي حصان 

 القفز 

2008 

 

2.  
تأثير التدريب العقلي علي مستوي أداء بعض 

 مهارات التمرينات باالدوات 
2011 

3.  
تأثير التصور العقلي في تحسين مستوي االداء 

بالعروض الرياضية لدي طالب كلية التربية 

 الرياضية 
2013 

كلية ،  الرياضةمجلة تطبيقات علوم 

، جامعة  ر، أبو قي التربية الرياضية

 ية راالسكند

 2016 ادارة االزمات في العروض الرياضية   .4
المجلة العلمية لعلوم وفنون الرياضة ، 

كلية التربية الرياضية للبنات ، جامعة 

 .حلوان 

5.  

تأثير استخدام الطريقة الجزئية المدعومة بالتصور 

العقلي علي مستوي اداء جمل وبعض مهارات 

التمرينات باالدوات لطلبه الفرقة الثانية بكلية 

 التربية الرياضية للبنين باالسكندرية 

2016 
المجلة العلمية لعلوم وفنون الرياضة ، 

كلية التربية الرياضية للبنات ، جامعة 

 .حلوان 

6.  
تأثير تمرينات البراعه الحركية على مستوى أداء 

 10الجملة االجبارية لالعبى الترامبولين تحت 

 سنوات 
2017 

المجلة العلمية لعلوم وفنون الرياضة ، 

كلية التربية الرياضية للبنات ، جامعة 

 حلوان 

7.  

تأثير برنامج تعليمى بإستخدام التعلم النقال علي أداء 

طالب الفرقة الثالثة  جملة عقل الحائط وإتجاهات

 بكلية التربية الرياضية للبنين

 

2017 
المجلة العلمية لعلوم وفنون الرياضة ، 

كلية التربية الرياضية للبنات ، جامعة 

 حلوان 

8.  

 

علي متابعة  لبعض أنواع السرعةتاثير تمرينات 

 من حائط الصد لناشئي الكرة الطائرة الكرات المرتده
 

2018 
 مجلة علوم وفنون الرياضة

 كلية التربية الرياضية للبنات بالجزيرةب

9.  

المدعومة بالمسجل التغذية الراجعة الفورية  ثيرأت

ارية لناشئي ختيالجملة االأداء علي مستوي المرئي 

 ةسن 12الترامبولين تحت 

 

2018 
المجلة العلمية لعلوم وفنون الرياضة ، 

كلية التربية الرياضية للبنات ، جامعة 

 حلوان 

 المرحلة عنوان الرسالة اسم الباحث م
تاريخ 

 المناقشة

 عقيد / وليدمحمد ماجد السيد  .1
برنامج تمرينات في تحسين بعض القدرات  تاثير

البدنية العامة لدي طالب المدارس العسكرية 

 الرياضية
 2015 ماجستير

 م.م / محمد عطا هللا احمد بدوي  .2

اثر تنمية المرونه الخاصة بدالله فائض المرونه 

 علي بعض المتغيرات الكيناماتيكية واالداء المعاري

للشقلبة االمامية علي جهازي االرضي وحصان 

 القفز 

 2015 دكتوراه

 أ / احمد محمد عبدهللا ابوالوفا  .3
برنامج للقدرات البدنية باستخدام برنامج سيبر  تاثير

ثالثي األبعاد علي تحسين مستوي العرض الرياضي 

 لتالميذ المرحلة االعدادية
 2016 دكتوراه
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  العلمية: المؤلفات -8

 المشاريع : -9

 المشروعات:

 الجهة المموله للمشروع عنوان المشروع المشروعقيمة  السنة

    

    

    

 الخبرات : -10

 2014العمل كمساعد المدير الفني لجمباز الترامبولين بنادي العاملين بكلية التربية الرياضية الفتره منن  •

 .  2016حتي 

 االن وحتى   2017من عام العمل كمدير فني لجمباز الترامبولين بنادي العاملين بكلية التربية الرياضية  •

 2017وحتى   2016من عام  المؤسسه الرياضية باالسكندريةالعمل كمدرب لجمباز الترامبولين بنادي  •

 . االنوحتى   2018من عام  االسكندرية الرياضي سبورتنجالعمل كمدرب لجمباز الترامبولين بنادي  •

 حكم لجمباز الترامبولين باالتحاد المصري للجمباز. •

 وحتى اآلن   2003ام مشارك  في تنظيم  األنشطة الطالبية  لطالب كلية التربية الرياضية من ع •

 حتي االن  2005مشارك في حفل تخريج الدفعه بالكلية من دفعه  •

 وحتى اآلن  2005مشارك في اإلشراف علي سير الدراسة من عام  •

وحتنى  2009-2008التوجيه واإلشراف علي العديد من طالب الكلينة فني اإلرشناد األكناديمي منن عنام  •

 اآلن .

حتني  2012التوجيه واإلشراف علي العديد من طالب الكلية في ماده التربية العملية بالمدارس منن عنام  •

 االن 

   2004العمل مشرف انقاذ بوزارة الشباب والرياضة )معسكرات الشباب بابوقير (  •

 

 إعتماد المعامل. / األنشطة المختلفة في مجال نظم إدارة الجودة / مشروعات تطوير التعليم -11

عضننو فريننع العمننل بوحنندة ضننمان الجننودة واالعتمنناد  بكليننة التربيننة الرياضننية والمعتمنند مننن جامعننة  •

 اإلسكندرية 

 مشارك في تنظيم العديد من الندوات وورش العمل المنظمة من وحدة ضمان الجودة بالكلية . •

 من وحدة ضمان الجودة بالكلية  مشارك في العديد من االبحاث المنظمه •

 مشارك في أعداد وتوصيف المقررات الدراسية وإعداد المصفوفات بالبرامج التعليمية بالكلية. •
 اللغات : -12

 اللغة االنجليزية  -1

 

 
 سنة النشر الغالف اسم الكتاب المؤلفين

1-      

2-      

3-      

4-      


