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 :بيانات عامة -1

 هيثم عبد الرزاق احمد دسوقي االسم:

 استاذ دكتورالوظيفة الحالية: 

 30/11/1973تاريخ الميالد: 

 اعزبالحالة االجتماعية: 

 شارع الدكتور احمد المحروقي االبراهيمية االسكندرية 27العنوان: 

 01278822257رقم الموبايل: 

       27311300201757: الرقم القومى

      dr.haytham.gem@hotmail.com                             االلكتروني:البريد 

 المؤهالت العلمية: -2

 (:التدرج الوظيفي األكاديمي )الداخلي والخارجي -3

 الدولة الجامعة / المؤسسة التعليمية سنة االلتحاق بها الوظيفة

 1997 معيد

  

 1999 مدرس مساعد

 2003 مدرس دكتور

 2008 استاذ مساعد

 2014 استاذ دكتور

 

 :التدريسيةاألنشطة  -4

 

 عضو بمجلس قسم تدريب التمرينات والجمباز. -

 يقوم بجميع أعمال التدريس بالقسم لجميع الصفوف الدراسية. -

تدريس مقررات التمرينات، الجمباز الفني، األعداد البدني، األعداد المهاري، وجمباز التخصص عمليا" ونظريا"  -

 وحتي اآلن . 1997لطالب مرحلة البكالوريوس منذ 

 تدريس مقرر التقويم في الجمباز، الوسائل المعينة في الجمباز، االنتقاء في الجمباز، وحلقات البحث لطالب التخصص -

 وحتى اآلن. 2003منذ 

 وحتي اآلن. 2003اإلشراف علي طالب التدريب الميداني شعبتي تدريب تخصص جمباز وطرق التدريس منذ  -

القيام بجميع األعمال الموكلة إلّي من رئيس القسم )امتحانات عملية، نظرية،  أعمال كنترول، مراقبة امتحانات،  -

 مقررات الدراسية(.  مراجعة تواصيف المقررات ، ومراجعة ال

 اإلشراف الدوري على سير الدراسة بالكلية . -

 الدولة الجامعة / المؤسسة التعليمية السنه الدرجة العلمية

  البكالوريوس /الليسانس -1

 جامعة االسكندرية
جمهورية مصر 

 العربية
  الماجستير -2

 ------ الدكتوراه -3



 
 

2 
 

 القيام بجميع األعمال الموكلة إلّي من عميد الكلية.  -

 م .2008،  م1997، 1993المشاركة في تنظيم المؤتمر العلمي الخاص بالكلية عام-

 المشاركة في أعمال المؤتمرات العلمية المحلية والدولية بالقسم والكلية بجامعة اإلسكندرية . -

 اإلشراف علي الرسائل العلمية لمرحلتي الماجستير والدكتوراه. -

 المشاركة في حلقات المناقشات العلمية داخل القسم والكلية لتسجيل درجتي الماجستير والدكتوراه. -

 عضو في لجنة الممتحنين لمقرر التدريب الميداني ) التربية العملية ( لمرحلتي البكالويورس.  -

 )سابقا( . عضو في اللجنة الثقافية بالكلية -

 عضو فى لجنة شئون التعليم والطالب )سابقا( -

 عضو وأمين سر مجلس الكلية )حاليا( -

 رياضية التي نظمت داخل الكلية وخارجها منذ التخرج وحتى اآلن.المشاركة في التدريب واإلشراف علي العروض ال -

 عضو في لجنة إختبارات القدرات للقبول بالكلية . -

 2017/2019عضو بلجنه المكتبة للعام -     

 

 الدورات التدريبية:  -5

 

إلى  1994 /3/9دورة التدريب األساسية من األكاديمية االولمبية التي أقيمت بالقاهرة في الفترة من  -1

 م.28/12/1991

 م.1993 /9/ 18 -2دورة التدريب الدولية التي أقامها االتحاد الدولي للجمباز بالقاهرة في الفترة من  -2

 1995 /10/ 11-8دورة التدريب التي أقامها االتحاد المصري للجمباز والتي أقيمت بنادي االولمبي في الفترة من  -3

 م.

سنوات للجمباز الفنى رجال فى الفترة من  10-8اد المصري للجمباز لمستوى من دورة تدريب التي أقامها االتح -4

 م.9/2001 /23-26

 /5/ 20 -14دورة التدريب الدولية التي أقامها االتحاد الدولي للجمباز بالقاهرة المستوى األول في الفترة من  -5

2004. 

ية الشباب والرياضة باإلسكندرية في الفترة دورة التدريب األساسية في المهرجانات والعروض الرياضية من مدير -6

 م.1995 /9/  13-5من 

دورة التدريب األساسية للتدليك والمساج من كلية التربية الرياضية للبنين بالتعاون مع المجلس القومى للرياضة  -7

 م11/10/2007إلى  2007 /27/9ساعة( فى الفترة من 80)

يناير  24 -17المستوى االول فى الترامبولين والمينى ترامبولين والترامبول فى الفترة من  FIGدورة التدريب من  -8

 م2010
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 األنشطة البحثية: -6

 بحثى الماجستير والدكتوراه واألبحاث الدولية والمحلية المنشورة 

 رساله الماجستير:

 1999الدائرية فتحا )شتالدر( جامعة االسكندرية دراسة تحليلية لبعض المنغيرات الكينماتيكية للمرجحة 

 رسالة الدكتوراة :

 2003( جامعة االسكندرية TIPPELTالمحددات البيوميكانيكية كدالة لوضع برنامج تدريبي لمهارة تبلت )

 

 املالحظات النشر جهه  تاريخ النشر  البحثعنوان  م

1 

برنامج تدريبي ملهارة )موي 
ض ـــــوء بعـــــبيك( يف ض

 ريات البيوميكانيكيةـــاملتغ

2004 

والرياضة  اجمللة العلمية للرتبية البدنية
 كلية الرتبية الرياضية للبنات 

 جامعة األسكندرية 
 العدد السابع والعشرون

مشترك مع نفس 

 التخصص

2 

تاثري استخدام برنامج تدريبي 
مقرتح من خالل بعض املتغريات 
الكينماتيكية علي بعض عناصر 

ومستوى اخلاصة اللياقة البدنية 
األداء املهاري ملهارة )شتالدر( 

 سنة(12لالعبي اجلمباز حتت )

2004 

املؤمتر العلمي الدويل الثامن لعلوم 
  ـــةدنية والرياضـــرتبية البــــال
 كلية الرتبية الرياضية للبنني  

 جامعة األسكندرية 

مشترك مع نفس 

 التخصص

3 

لتدريبات ل استخدام برنامج ريأثت
رة االنوعية على حتسني أداء مه

اللف حول احملور الطوىل للوصول 
للقبضة املعكوسة من املرجحة 

 الكربى األمامية على جهاز العقلة.

2006 

البدنية اجمللة العلمية للرتبية 
  نيوالرياضة كلية الرتبية الرياضية للبن

 حلوانجامعة 
  العدد السادس واالربعون

 فــــــــــردي

4 

تأثري تكنولوجيا التعلم على 
سرعة اكتساب واتقان مهارة 

( على حصان احللق Bاشتوكلي )
 سنة  12حتت 

2006 

لعلوم  التاسعاملؤمتر العلمي الدويل 
 ة ـــدنية والرياضـــرتبية البــــال
 كلية الرتبية الرياضية للبنني 

 جامعة األسكندرية 

مشترك مع نفس 

 التخصص
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5 

فاعلية التدريبات النوعية 
بإستخدام األجهزة املساعدة 
لتحسني مستوي اداء املرجحة 

 اخللفية الكربي ) كينموتسو ( 

Kenmotsu  

2007 
اجمللة العلمية للرتبية البدنية 

  نيوالرياضة كلية الرتبية الرياضية للبن
 جامعة اإلسكندرية    

مشترك مع نفس 

 التخصص

 

 م

 عنوان البحث
تاريخ 
 النشر

 مالحظات جهة النشر

1 
المتغيرات الميكانيكية كمؤشر 

لبرنامج تدريبي نوعي لتحسين 

للشقلبة األمامية  المهارىاألداء 

المتبوعة بدورة هوائية أمامية 

مستقيمة مع دورة هوائية أمامية 

 مكورة

الرابع  اإلقليميالمؤتمر  2008

للمجلس الدولي للصحة 

والتربية البدنية والترويح 

والرياضة والتعبير الحركي 

 األوسطلمنطقة الشرق 

كلية التربية الرياضية للبنين 

 جامعة اإلسكندرية

مشترك مع 

نفس 

 التخصص

2 

الوظيفية  ةالكفاء تطويرتأثير 

للجهاز الدهليزى على التوازن 

األمامية المركب لمهارة الشقلبة 

متبوعة بدورة هوائية مستقيمة مع 

لفة حول المحور الطولي مع دورة 

 هوائية مكورة

الرابع  اإلقليميالمؤتمر  م2008

للمجلس الدولي للصحة 

والتربية البدنية والترويح 

والرياضة والتعبير الحركي 

 األوسطلمنطقة الشرق 

كلية التربية الرياضية للبنين 

 جامعة اإلسكندرية

مشترك مع 

نفس 

 التخصص

تأثير المزج بين التدريب  3

البليومترى والتنبيه الكهربي على 

بعض خصائص القوة العضلية 

واألداء المهارى لبعض الحركات 

المركبة على جهاز الحركات 

 األرضية

العلمية)نظريات  المجلة م2011

وتطبيقات( للتربية البدنية 

والرياضة كلية التربية 

الرياضية  للبنيين  جامعة 

اإلسكندرية العدد ثالثة 

 وسبعون

مشترك مع 

نفس 

 التخصص
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أثر برنامج تمرينات لتنمية بعض  4

لتوافقية والبدنية على القدرات ا

 تحسين مستوى أداء المهارات

الحركية المركبة الخاصة بناشئ 

سنة على جهاز  11الجمباز تحت 

 الحركات األرضية

)نظريات ةالمجلة العلمي م2012

وتطبيقات( للتربية البدنية 

والرياضة كلية التربية 

الرياضية  للبنيين  جامعة 

اإلسكندرية العدد ستة 

 وسبعون

مشترك مع 

نفس 

 التخصص

تأثير بعض تمرينات التوازن على  5

تحسين مستوى أداء الجملة 

جهاز الحلق  ىاإلجبارية عل

سنة في رياضة  11للناشئين تحت 

 الجمباز

 

)نظريات ةالمجلة العلمي م2012

وتطبيقات( للتربية البدنية 

والرياضة كلية التربية 

الرياضية  للبنيين  جامعة 

اإلسكندرية العدد ستة 

 وسبعون

 فردي

تأثير استخدام تدريبات القوة  6

الوظيفية على تنمية مستوى أداء 

 360 (360مهارة الفلوب

FLOPS  على جهاز  حصان )

 سنه . 13الحلق تحت 

 Applications the م2014

International  

&Theories Edition  

faculty of Physical 

Education ,Abu Qir, 

alexandria University 

 

مشترك مع 

نفس 

 تخصص

7 
تأثير التدريبات النوعية على 

تحسين مستوى أداء مهارة الكب 

الدائري للوقوف على اليدين 

( على جهاز Basketبسكيت )

المتوازيين في ضوء المحدد 

 البيوميكانيكي

 Applications the م2014

International  

&Theories Edition  

faculty of Physical 

Education ,Abu Qir, 

alexandria University 

 

 فردى
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8 

 التصور العقلي علي تأثير

ديناميكية أداء مهارة بهافزار 

(Bhavsar للناشئين تحت )15 

 سنه علي جهاز المتوازيين

المجلة العلمية للتربية    م2014

البدنية و الرياضية  كلية 

التربية الرياضية للبنين بالهرم 

 جامعة حلوان –

مشترك مع 

نفس 

 التخصص

 

 

 

 

 

 

 :على رسائل الماجستير والدكتوراه العلمىاألشراف  -7

  العلمية: المؤلفات -8

 المشاريع : -9

 المشروعات:

 الجهة المموله للمشروع عنوان المشروع قيمة المشروع السنة

    

    

    

 الخبرات : -10

1- -------------------------------------------------------------------- 

2- -------------------------------------------------------------------- 

3- ------------------------------------------------------------------- 

4- ------------------------------------------------------------------- 

5- ------------------------------------------------------------------- 

 المرحلة عنوان الرسالة اسم الباحث م
تاريخ 

 المناقشة

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

 
 سنة النشر الغالف اسم الكتاب المؤلفين

1-      

2-      

3-      

4-      
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 إعتماد المعامل. / األنشطة المختلفة في مجال نظم إدارة الجودة / مشروعات تطوير التعليم -11

1- -------------------------------------------------------------------- 

2- -------------------------------------------------------------------- 

3- ------------------------------------------------------------------- 

4- ------------------------------------------------------------------- 

5- ------------------------------------------------------------------- 

 اللغات : -12

 

 االنجليزية -1


