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 :بيانات عامة -1

 محمد عطاهلل احمد بدوى االسم:

 مدرس دكتورالوظيفة الحالية: 

 4/5/1986تاريخ الميالد: 

 متزوجالحالة االجتماعية: 

 ش.كعموش.المعموره. امنتزه.االسكندريهالعنوان: 

 01006337585رقم الموبايل: 

     1501035  : الرقم القومى

            dr.badawy60@gmail.com                       االلكتروني:البريد 

 المؤهالت العلمية: -2

 (:الوظيفي األكاديمي )الداخلي والخارجيالتدرج  -3

 الدولة الجامعة / المؤسسة التعليمية سنة االلتحاق بها الوظيفة

 23/1/2010 معيد

 مصر جامعة االسكندريه

 27/2/2013 مدرس مساعد

 25/1/2016 مدرس دكتور

  

  

 

 :األنشطة التدريسية -4

 1التمرينات والعروض الرياضيه  -1

 2التمرينات والعروض الرياضيه  -2

 1الجمباز الفنى  -3

 2الجمباز الفنى  -4

 الدورات التدريبية:  -5

 اسم الجهة المانحة توقيت الدورة اسم الدورة م

  (م.2010لعام ) (دراسةicdlحاصل على دورة)  .1
 

 

2.  

 للحاالت االوليه االسعافات دوره على حاصل -

 والتنميه للتدريب الدولى الثقافى بالمركز الطارئه

 . الطبى التعليم الدارة

 والطب المالعب اصابات دورة على حاصل -

 والتنميه للتدريب الدولى الثقافى بالمركز الرياضى

 .الطبى التعليم الدارة

 العلميه االداره مهارات دورة على حاصل -

 رياضيين بجمعية والبحوث التديب بقطاع الحديثه

 .والتنميه للشباب بالحدود

 جامعة االسكندريه وغيرها 

 الدولة الجامعة / المؤسسة التعليمية السنه الدرجة العلمية

 2009 البكالوريوس /الليسانس -1

 2013 الماجستير -2 مصر جامعة االسكندريه

 2015 الدكتوراه -3
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 باكاديميه الرياضيه التغذيه دورة على حاصل -

 .الرياضيه للعلوم المستقبل

 .الفعال العرض مهارات دورة على حاصل -

 .االتصال مهارات دورة على حاصل -

 .الذات تنمية دورة على حاصل -

 .التخطيط دورة على حاصل -

 واالجتماعات الوقت ادارة دورة على حاصل -

 التدريس هيئة أعضاء قدرات تنمية بمركز

 . االسكندريه جامعة – والقيادات

  التدريس فى التكنولوجيا دورة على حاصل -

 التدريس هيئة أعضاء قدرات تنمية بمركز

 . االسكندريه جامعة – والقيادات 

 المعتمده الساعات نظام دورة على حاصل -

  التدريس هيئة أعضاء قدرات تنمية بمركز

 . االسكندريه جامعة – والقيادات

 العلمى البحث أساليب دورة على حاصل -

 التدريس هيئة أعضاء قدرات تنمية بمركز

 . االسكندريه جامعة – والقيادات

 بمركز الفعال التدريس دورة على حاصل -

 – والقيادات التدريس هيئة أعضاء قدرات تنمية

 . االسكندريه جامعة

 بمركز الفعال العرض دورة على حاصل -

 – والقيادات التدريس هيئة أعضاء قدرات تنمية

 . االسكندريه جامعة

 .الذات دورةادارة على حاصل -

 .الجماعى العمل دورة على حاصل -

 .الذهنى العصف دورة على حاصل -

 الرياضى التثقيف أخصائى اعداد دورة على حاصل

 لعام باالسكندريه والرياضه الشباب بمدرية

 .م(2009)

 الرياضى التدريب تخطيط دورة على حاصل -

 الرياضيه التربيه كليه بوحده العليا للمستويات

 .االسكندريه جامعة. للبنين

 العمليه فى الجوده دوره على حاصل -

 هيئة أعضاء قدرات تنمية بمركز التدريسيه

 . االسكندريه جامعة– والقيادات التدريس

 البحثى الفريق إدارة دوره على حاصل -

 التدريس هيئة أعضاء قدرات تنمية بمركز

 . االسكندريه جامعة – والقيادات

 بمركز الجامعيه االداره دوره على حاصل -

    - والقيادات التدريس هيئة أعضاء قدرات تنمية

 . االسكندريه جامعة

 والكوارث االزمات إداره دوره على حاصل -

  التدريس هيئة أعضاء قدرات تنمية بمركز

 . االسكندريه جامعة – والقيادات

 وحل القرار إتخاذ دوره على حاصل -

 هيئة أعضاء قدرات تنمية بمركز المشكالت

 .. االسكندريه جامعة – والقيادات التدريس
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 و المالية الجوانب دوره على حاصل -

 قدرات تنمية بمركز الجامعية االعمال في القانونية

 جامعة – والقيادات التدريس هيئة أعضاء

 . االسكندريه

 مشروعات وكتابة إعداد دوره على حاصل -

 هيئة أعضاء قدرات تنمية بمركز التنافسيه البحوث

 . االسكندريه جامعة – والقيادات التدريس

 للبحوث الدولى النشر دوره على حاصل -

 التدريس هيئة أعضاء قدرات تنمية بمركز العلميه

 . االسكندريه جامعة – والقيادات

 البحثيه المشروعات تنفيذ دوره على حاصل -

 قدرات تنمية بمركز البحثى الفريق وادارة المموله

 جامعة – والقيادات التدريس هيئة أعضاء

 . االسكندريه

 المحتوى وانتاج تصميم دوره على حاصل -

 التدريس هيئة أعضاء قدرات تنمية بمركز الرقمى

 .االسكندريه جامعة – والقيادات

 البحوث مشروعات اعداد دورة على حاصل -

 التدريس هيئة أعضاء قدرات تنمية بمركز التنافسيه

 .االسكندريه جامعة – والقيادات

 البحثيه المشروعات تنفيذ دورة على حاصل -

 قدرات تنمية بمركز البحثى الفريق وادارة المموله

 جامعة – والقيادات التدريس هيئة أعضاء

 .االسكندريه

 والقانونيه الماليه الجوانب على دورة حاصل -

 أعضاء قدرات تنمية بمركز الجامعيه االعمال فى

 .االسكندريه جامعة – والقيادات التدريس هيئة

 المشكالت حل ابتكارية دورة على حاصل -

 التدريس هيئة أعضاء قدرات تنمية بمركز

 .االسكندريه جامعة     – والقيادات

 األنشطة البحثية: -6

 بحثى الماجستير والدكتوراه واألبحاث الدولية والمحلية المنشورة 

 جهة النشر التاريخ عنوان البحث م

1.  

 بعض لتنمية البليومترى التدريب إستخدام أثر

 جملةإكتساب  سرعة فى الخاصة القوة أشكال

 التربية كلية طالب لدى االرضية الحركات

 .الرياضية

2013 

 غير منشور

2.  

 فائض بداللة الخاصة المرونة تاثيرتنمية

الكينماتيكية  المتغيرات بعض علي المرونة

 االمامية للشقلبة المهاري االداء ومستوي

 وحصان االرضى جهازى على اليدين على

 .القفز

2016 

3.  

 بعض لتنمية مقترح تدريبى برنامج تأثير

 االداء مستوى تحسين على البدنيه المتغيرات

 مهارات لبعض الزمنى والتركيب المهارى

 .الجمباز

 جامعة حلوان -الجزيره بنات  2016

 حلوان جامعة - بنات الجزيره 2016 فى المشابهه التمرينات تأثيراستخدام  .4
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 :على رسائل الماجستير والدكتوراه العلمىاألشراف  -7

  العلمية: المؤلفات -8

 المشاريع : -9

 المشروعات:

 الجهة المموله للمشروع عنوان المشروع قيمة المشروع السنة

    اليوجد

    

    

 الخبرات : -10

 .م2005/2006 لعام االسكندريه لمحافظة الثالثى المهرجان تنظيم فى المشاركه -1

 النظريهه بهين الرياضهه)بعنوان الحركه وعلوم الرياضيه للتربيه عشر الحادى الدولى المؤتمرالعلمى تنظيم فى المشاركه -2

 .م(2013()والتطبيق

 الحركههى والتعبيههر  والتههروي  البدنيههه والتربيههه للصههحه الههدولى للمجلههس الرابههع المههؤتمرالقليمى فههى الفعالههه المشههاركه -3

 .م2008 لعام االوسط الشرق لمنطقة

 .م(2015( )قومى امن الرياضه) بعنوان المؤتمرالعلمى فى الفعاله المشاركه -4

 وضهع) بعنهوان. االسهكندريه جامعة التمريض بكليه المساعدين والمدرسين للمعيدين المؤتمراالول فى الفعاله المشاركه -5

 .م(2013( )الجامعات تنظيم بقانون المساعدين والمدرسين المعيدين

 عهام مهن بدايهة الرياضهيه التربيه بكليه سنوات سبعة عن تقل ال لمده الدراسيه العمليه سير على االشراف فى المشاركه -6

 .االن وحتى م(2010)

 مفاصل لبعض الحركى المدى تطوير ديناميكية

 االداء لمستوى النجاز فاعلية و الجسم

 .الجمباز رياضه في المهارى

5.  

 العضلى واالحساس المرونه فائض تباين

والجماعيه  الفرديه الرياضات لبعض الحركى

 لجملتى المهارى االداء مستوى على

 ( .والعصى الحبال) باالدوات التمرينات

 

 حلوان جامعة - بنات الجزيره 2017

 المرحلة عنوان الرسالة اسم الباحث م
تاريخ 

 المناقشة

 لم يناقش دكتوراه  اسالم  .1

2.      

3.      

4.      

5.      

 
 سنة النشر الغالف اسم الكتاب المؤلفين

    اليوجد  -1

2-      

3-      

4-      
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 .االن وحتى م(2010)عام من االسكندريه جامعة بنين الرياضيه التربيه بكليه المؤتمرالعلمى فى الفعاله المشاركه -7

. االسهكندريه جامعهة بنهين -الرياضيه التربيه بكليه والجمباز التمرينات تدريب بقسم المؤتمرالعلمى فى الفعاله المشاركه -8

 .االن وحتى م(2010) عام من

 (.م2009) سموحه شباب بمركز الرياضيه االداره لتخصص الرياضى المهرجان عن االول المسئول -9

 (.م2009)االنفوشى شباب بمركز الرياضيه االداره تخصص الرياضى المهرجان فى المشاركه -10

 (.م2006) االسكندريه جامعة. الرياضيه التربيه بكلية الرياضى النشاط يوم فى المشاركه -11

 (.م2009) بك محرم شباب بمركز الرياضيه االداره تخصص الرياضى المهرجان فى المشاركه  -12

 .االسكندريه جامعة. بنين الرياضيه التربيه بكلية م(2012) لعام الدستور وضع لجنه عضو -13

 .م2013 لعام باالسكندريه الفرعيه الرياضيه نقابةالمهن بمجلس  عضومرش  -14

 (.م2007) االسكندريه جامعة. بنين الرياضيه التربيه بكلية المثالى للطالب الثانى المركز على الحصول -15

 .م2005 لعام الشيخ كفر بمحافظه مطوبس بمركز م100 وعدو الطويل للوثب االول المركز على الحصول -16

 .م2006 لعام بلطيم بمصيف والرياضه الشباب بمدرية العامه الخدمه معسكر فى الفعاله المشاركه -17

 .م( 2006)لعام الشيخ كفر لمحافظة الكشفى المجال فى الدلتا وسط مستوى على  الرابع المركز على الحصول -18

 مههههن االسههههكندريه جامعههههة بنههههين الرياضهههيه التربيههههه كليههههة لخريجههههى التخههههرج حفهههالت تنظههههيم فههههى الفعالههههه المشهههاركه -19

 .االن وحتى(م2010)عام

 واالداء الكينماتيكيهه المتغيهرات بعهض لتحسهين مسهاعد قفهز جههاز تصهميم بعنهوان دكتهوراه رسالة على علمى المشرف -20

 .االنسات عند القفز طاولة على القفز مهارات لبعض المهارى

 إعتماد المعامل. / األنشطة المختلفة في مجال نظم إدارة الجودة / مشروعات تطوير التعليم -21

 بالكليهللجودة عضو بمعيا ر الجهاز االدارى  والبحث العلمى  -1

 اللغات : -22

 العربيه -1

 -االنجليزيه )متوسط( -2

 


