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البيانات 
 األساسية

 طوالن ابراهيم محمد صديق /دكتور :االسم
 اإلسكندرية -  للبنين الرياضية التربية كلية -والجمباز التمرينات تدريب بقسم متفرغ أستاذ :الوظيفة

 اإلسكندرية -  للبنين الرياضية التربية كلية :العمل ةجه
 1946 /7 /1 :الميالد تاريخ
 منوفيةال -الشهداء :الميالد محل

 ويعول متزوج :اإلجتماعية الحالة
 اإلسكندرية -  للبنين الرياضية التربية كلية :العمل عنوان
 5621129: العمل تليفون
 0127392407:  الموبايل  5826872 :المنزل تليفون

 في بكالوريوس -الرياضية التربية في ماجستير -الرياضية التربية في الفلسفة دكتوراه :الدراسية المؤهالت
 .الرياضية التربية

 .جمباز تخصص :العلمي التخصص
 التدرج
 الوظيفي
 

 1968 /12 /11  الرياضية للتربية العالي المعهد - والجمباز التمرينات بقسم معيد. 1
 1975 /12 /28 حلوان - الرياضية التربية كلية - والجمباز التمرينات بقسم ساعدم مدرس. 2
 1976 /6 /30 حلوان - الرياضية التربية كلية - والجمباز التمرينات بقسم مدرس. 3
 1983 /9 /4  حلوان - الرياضية التربية كلية - والجمباز التمرينات بقسم مساعد أستاذ. 4
 1988 /6 /30  حلوان - الرياضية التربية كلية - والجمباز التمرينات بقسم أستاذ. 5
 1989 /9 /3   األسكندرية - الرياضية التربية كلية - والجمباز التمرينات بقسم أستاذ. 6
 . 9/1997 /9 األسكندرية -والبحوث العليا للدراسات الرياضية التربية كلية وكيل. 7
 .منفصلة فترات آلربع األسكندرية - بازوالجم التمرينات تدريب قسم ورئيس أستاذ. 8



 أوجة
 النشاط
 

 .بالكلية العليا والدراسات البكالوريوس لمرحلة التخصص مواد تدريس. 1

 .األمتحانات أعمال في المشاركة. 2

 (سنوات 5) الرياضية التربية قسم ورئاسة -السعودية العربية بالمملكة -المتوسطة بالكليات التدريس. 3

 .والعربية المصرية بالجامعات والدكتوراه الماجستير رسائل من العيد ومناقشة األشراف. 4

 الثامنة الدورة في مدرسية رياضة تخصص والمساعديين األساتذة لترقية الدائمة العلمية اللجنة عضوية. 5
2001- 2004. 

 -2004 التاسعة الدورة في مدرسية رياضة تخصص األساتذة لترقية الدائمة العلمية اللجنة عضوية. 6
2007. 

 .بالكلية العلمية المؤتمرات لجان عضوية. 7

 .العربية الجامعات وبعض بمصر الرياضية التربية كليات بعض لوائح اعداد لجان عضو. 8

 .والعربية المصرية بالجامعات الرياضية التربية بكليات المناهج تطوير لجان عضو. 9

 .والجمباز التمرينات في مؤلفات اصدار. 10

 وبعض المصرية بالجامعات الرياضية التربية كليات تصدرها التي العلمية المجالت في محكم. 11
 .العربية الجامعات

 والدكتوراه الماجستير رسائل من العديد في استخدمت والتي التدريب أجهزة من العديد واعداد تصنيع. 12
 .العلمي األنتاج وأبحاث -

 الندوات
 

 .األردن - والسعودية بمصر -العلمية المؤتمرات خالل أجريت تيال الندوات جميع حضور -

 رعاية لمدرية التابعة المعوقين رياضة مشرفي ألعداد التدريبية الدورات في المحاضرات بالقاء المشاركة -
 . والرياضة الشباب

 . والبحيرة اإلسكندرية بمحافظة القادة اعداد في المشاركة -

 .والثانوية اإلعدادية المرحلة لمدارس -باألسكندرية الرياضية بيةالتر  تنظمهاتوجية التي ودراسات -



 المؤتمرات
 

 كلية -(للناشئين الرياضي األعداد مشكالت) الرياضية التربية وبحوث لدراسات األول العلمية المؤتمر -
 .1980 باألسكندرية - للبنين الرياضية التربية

 سن في  والرياضية البدنية التربية ترشيد - لرياضيةا التربية وبحوث لدراسات الثاني العلمي المؤتمر -
 .1981 باألسكندرية - للبنين الرياضية التربية كلية -اإلبتدائية المرحلة

 سن في  والرياضية البدنية التربية ترشيد - الرياضية التربية وبحوث لدراسات الثالث العلمي المؤتمر -
 .1982 باألسكندرية - نينللب الرياضية التربية كلية -األعدادية المرحلة

 للبنات الرياضية التربية كلية -(والمرأة الرياضة) الرياضية التربية وبحوث لدراسات األول العلمية المؤتمر -
 .1982 باألسكندرية -

 لشباب  والرياضية البدنية التربية وترشيد - الرياضية التربية وبحوث لدراسات الرابع العلمي المؤتمر -
 1983 باألسكندرية - للبنين الرياضية التربية كلية -الجامعات

 .1983 القاهرة - للبنين الرياضية التربية كلية - الرياضية التربية ودراسات لبحوث العلمي المؤتمر -

 1984 القاهرة - للبنين الرياضية التربية كلية -  للجميع الرياضة مؤتمر -

 1985 القاهرة - للبنين الرياضية التربية ليةك - النامية الدول في للجميع الرياضة - الدولي المؤتمر -

 1986 المنيا جامعة - الرياضية التربية كلية - - والرياضة الشباب الدولي المؤتمر -

 .1986 األردنية الجامعة -الرياضية التربية كلية - الرياضي التدريب - األول الرياضي المؤتمر -

 -الرياضية التربية قطاع  - المعاصر مصريال المجتمع في الرياضية التربية دور األول المؤتمر -
1986. 

 لمؤلفاتا
 واألبحاث

 
 
 
 
 

 :المؤلفات:  اوالا 

 .البدنية التمرينات في المؤلفات من العديد -

 .الجمباز في مؤلفات -

 



تابع 
 المؤلفات
 واألبحاث

 

 :األبحاث:  ا ثانيا

 لدي الحصان علي دورة ونصف ورةود األمامية الشقلبة قفزة في بالذراعين الدفع لمرحلة كينماتيكي تحليل -
 .1985 الدوليين مصر العبي

 .1980 المتوازيين وعلي العقلة علي بالمرجحة للكتف الفني واألداء البدنية المتطلبات بعض بين العالقة -

 األمامية للشقلبة الفني األداء مستوي وبين البصري واألحساس والحركي العضلي األحساس بين العالقة -
 .1986 اليدين علي

 والالعبيين الدوليين مصر العبي بعض ألداء( الكينماتيكي) الحركي التحليل نتائج بين مقارنة دراسة -
 .القفز حصان علي اماما ونصف ودورة األمامية للشقلبة الكينماتيكية المتغيرات بعض في األوليمبيين

 الجمباز في المهاري األداء أكتساب سرعة علي الخاصة القوة أشكال بعض تنمية في القفز دراسةاثر -
(1986) 
 أطفال لدي الحركي النمو وتطوير البدنية اللياقة مستوي تحسين في والقفز الوثب تمرينات استخدام أثر -

 .سنوات 6 /5 من الحضانة

 .الحضانة مرحلة ألطفال العضلية المجموعات بعض علي والتسلق التعلق تمرينات أستخدام تأثير -
 ومستوي الزمني التركيب علي  العضلي األنقباض من نوعين باستخدام السرعةب المميزة القوة تنمية تأثير -

 .الحصان علي فتحا للقفز المهاري األداء
 اليدين علي األمامية للشقلبة المهاري األداء وترقية أكتساب علي التدريب اساليب بعض استخدام أثر -

 (1985) الجمباز راضة في الناشئين لدي

 الزمني التركيب علي والسريعة األنفجارية القوة لتنمية العضلي للعمل قهريال األسلوب استخدام أثر -
 (.1982) الحصان علي فتحا القفز لتمرين

 اليدين علي الخلفية للشقلبة المهاري األداء وتطوير تعليم عن البدنية الخصائص لبعض النسبية األهمية -
 .الجمباز في الناشئيين لدي

 العمودي الوثب مساحة تحسين علي بالسرعة المميزة القوة لتنية قترحةالم األساليب بعض استخدام اثر -
 .للناشئين

 



 (سنة 12 -8) األبتدائية المرحلة تالميذ لبعض بالمسافة المقارن البصري األحساس نمو ديناميكية دراسة -

 المرحلة تالميذ بعض لدي اليد لرسغ الحركي - العضلي الحس لنمو العمرية الديناميكية خصائص -
 (سنة 12 -8) إلبتدائيةا

 واألحساس بالزمن األحساس ولنم العمرية الديناميكية علي الرياضية نشطةاأل بعض ممارسة اثر دراسة -
 (سنة 16 -13) األعدادية المرحلة تالميذ لدي العضلي

 .األعدادية المرحلة تالميذ لدي السيكوحركية العمليات بعض لنمو العمرية الديناميكية خصائص دراسة -

 المهاري األداء مستوي وبين الكتفي والحزام للذراعين القوة أشكال بعض قياسات بين العالقة اسةدر  -
 .    عقلةال جهاز علي لالرتكاز والضغط بالشد الطلوع لتمرين

 تالميذ لدي البصري واألحساس الحركي العضلي األحساس نمو علي الجمباز رياضة ممارسة اثر -
 األعدادية المرحلة

 نقابات
 معياتوج

 علمية

 .الرياضية المهن نقابة عضوية  -
 .الرياضية التربية خريجي رابطة  -
 .الرياضة محبي رابطة  -

 مهمات
 علمية
 وزيارات

 

 الجوائز
 التقديرية

 

 الموسوعات
 

 
 
 
 


