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   CV     

 

 :بيانات عامة
        سالم على إبراهيم.حممد عبد ال االسم:

 ) دحممد إبراهيم (. أسم الشهرة:
 .صول الرتبية الرياضيةأبقسم  أستاذ متفرغ الوظيفة احلالية:

 م.13/3/1958 تاريخ امليالد:
 متزوج احلالة االجتماعية:

       .اإلسكندرية – العطارين – شارع شريفمتفرع من شارع الرشاد  4 العنوان:
 01153467671 رقم املوبايل:

       2580313200133 : الرقم القومى
      :  dr.mohamed.ibraheim2012@gmail.com االلكرتونيالربيد 

 

 املؤهالت العلمية:

 

 (:التدرج الوظيفي األكادميي )الداخلي واخلارجي

 الدولة اجلامعة / املؤسسة التعليمية السنة الدرجة العلمية

 م1981 البكالوريوس /الليسانس -1

 بنين جامعةللكلية التربية الرياضية 

 سكندريةإلا

جمهورية مصر 

 م1988 املاجستري -2 العربية

 م1995 الدكتوراه -3

 سنة االلتحاق بها الوظيفة
اجلامعة / املؤسسة 

 التعليمية
 الدولة

جمهورية بنين كلية التربية الرياضية  5/6/1988 -22/9/1981 معيد
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 :األنشطة التدريسية
 : رحلة البكالوريوسمب األنشطة التدريسية -أ 

 بالكلية. تدريس مادة الميكانيكا الحيوية في المجال الرياضي ) الئحة قديمة ( لطالب الصف الثاني .1

 لث بالكلية.( لطالب الصف الثا جديدةالميكانيكا الحيوية في المجال الرياضي ) الئحة أسس تدريس مادة  .2

رابددت تصصددر تدددريب ( لطددالب الصددف ال جديدددةتدددريس مددادة الميكانيكددا الحيويددة فددي المجددال الرياضددي ) الئحددة  .3

 رياضي بالكلية.

رابدت تصصدر تددريب رياضدي ( لطالب الصدف ال جديدةي في المجال الرياضي ) الئحة ركالح تحليلتدريس مادة ال .4

 بالكلية.

والصددف الثدداني ( لطددالب الصددف ا ول وجديدددة تدددريس مددادة الددك الحركددة فددي المجددال الرياضددي ) الئحددة قديمددة  .5

 .بالكلية

 .بالكليةوالصف الثالث  الثانى( لطالب الصف وجديدة ) الئحة قديمة  التدريب الرياضيتدريس مادة  .6

 ( لطالب الصف االثالث بالكلية.تدريس مادة االصتبارات والمقاييس في المجال الرياضي ) الئحة قديمة  .7

 لطالب الصف االثالث بالكلية.مادة التقويك والقياس في التربية الرياضية ) الئحة جديدة ( تدريس  .8

 بالكلية.الرابت لصف تصصر الرياضة المدرسية ل( لطالب  جديدة) الئحة مادة النمو والتطور الحركي تدريس  .9

 بالكلية. الثاني) الئحة جديدة ( لطالب الصف  - (1تدريس مادة الحاسب اآللي ) .10

 تدريس مادة اإلحصاء ) الئحة جديدة ( لطالب الصف ا ول بالكلية. .11

 تدريس مادة تكنولوجيا التعليك ) الئحة جديدة ( لطالب الصف ا ول بالكلية. .12

 ئية واإلادادية.بتدا اإلشراف الي طلبة التدريب الميداني للصفين الثالث والرابت بمدارس المرحلتين ا .13

التددريس العملددي والتطبيقددي لمددادتي التدددريب الرياضددي وطددري تدددريس التربيددة الرياضددية ) الئحددة قديمددة ( لطلبددة  .14

 الصفين الثاني والثالث بالكلية.

انتداب داصلي بين ا قسداك العلميدة  -أُنتدب للتدريس بقسك ألعاب القوي بالكلية لمادة ألعاب القوي ) الئحة قديمة (  .15

 ك. 1983/  1982للعاك الجامعي  -

انتدداب  -أُنتدب للتدريس بقسك ا لعاب بالكلية لمواد الكرة الطائرة وكدرة القددك وألعداب المضدرب ) الئحدة قديمدة (  .16

 ك. 1985/  1984ك ،  1984/  1983للعاك الجامعي  -داصلي بين ا قساك العلمية 

 ر االمتحانات والكنترول لمراحل البكالوريوس بالكلية.شتراك في أامال لجان النظاك والمراقبة ولجان سيإلا .17

 .واإلشراف الى سير الدراسةاإلسهاك في أنشطة الريادة العلمية ونشاط ا سر  .18

 شتراك في المعسكرات الكشفية والجوالة ونشاط الرحالت بالكلية.إلا .19

 الملتحقين بالكلية. شتراك في لجان اصتبارات القدرات والقبول الرياضية لطلبة الثانوية العامةإلا .20

 حتفداالا إشتراك واإلشراف الي العروض الرياضية التي أقامتهدا الكليدة تحدت راايدة السديد / رئديس الجمهوريدة إلا .21

بأايددداد نصدددر أكتدددوبر وأسدددبوع شدددباب الجامعدددات باإلسدددماايلية والتدددي أقامتدددً جامعدددة قنددداة السدددويس ، وأيضددداا 

 المهرجانات الرياضية الصارجية والداصلية بالكلية.

 : دراسات العليارحلة المب األنشطة التدريسية - ب

 30/12/1995 -6/6/1988 مدرس مساعد
 مصر العربية االسكندرية جامعة

 24/9/2007 -31/12/1995 مدرس دكتور

 13/3/2018 -25/9/2007 أستاذ مساعد

 اآلن .حتى  -14/3/2018 أستاذ متفرغ
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جديدددة ( لطلبددة مرحلددة الدددبلوك قديمددة واإلحصدداء والحاسددب اآللددي ) الئحددة مقدمددة فددي  المقددرر الدراسدديتدددريس  .1

 بالكلية.

) الئحدة جديددة ( لطلبدة  فدى بحدوث التربيدة الرياضديةالحاسدب تطبيقدات اإلحصداء وطري  المقرر الدراسيتدريس  .2

 بنظاك السااات المعتمدة بالكلية. ماجستيرمرحلة ال

) الئحدة جديددة ( لطلبدة  فدى بحدوث التربيدة الرياضديةالحاسدب قدات تطبياإلحصداء وطري  المقرر الدراسيتدريس  .3

 بنظاك السااات المعتمدة بالكلية. ماجستيرمرحلة ال

بنظداك السدااات  دكتوراه) الئحة جديدة ( لطلبة مرحلة ال التصميمات التجريبيةاإلحصاء و المقرر الدراسيتدريس  .4

 المعتمدة بالكلية.

لحاسب اآللي في التحليل الحركي لطلبة مرحلة الماجستير تصصر الك الحركة المقرر الدراسي إستصداك اتدريس  .5

 والميكانيكا الحيوية بنظاك السااات المعتمدة بالكلية.

المقرر الدراسي تطبيقات متقدمة في إستصداك الحاسب اآللي في التحليل لطلبة مرحلدة الددكتوراه تصصدر تدريس  .6

 لسااات المعتمدة بالكلية.الك الحركة والميكانيكا الحيوية بنظاك ا

المقددرر الدراسددي نظريددات الددتحكك الحركددى وتطبيقاتددً لطلبددة مرحلددة الماجسددتير تصصددر الددك الحركددة تدددريس  .7

 والميكانيكا الحيوية بنظاك السااات المعتمدة بالكلية.

الحركدة  المقرر الدراسي مقدمة في بيوميكانيكا الحركات ا ساسية لطلبة مرحلدة الماجسدتير تصصدر الدكتدريس  .8

 والميكانيكا الحيوية بنظاك السااات المعتمدة بالكلية.

المقرر الدراسي تطبيقات في التحليل الحركدي لطلبدة مرحلدة الماجسدتير تصصدر الدك الحركدة والميكانيكدا تدريس  .9

 الحيوية بنظاك السااات المعتمدة بالكلية.

الحركي لطلبة مرحلة الماجستير تصصر الدك الحركدة المقرر الدراسي أسس ا صتبار والقياس في ا داء تدريس  .10

 والميكانيكا الحيوية بنظاك السااات المعتمدة بالكلية.

تصصددر تصطدديط ا حمددال  لطلبددة مرحلددة الدددبلوكالمقددرر الدراسددي أسددس تطددوير ا داء البدددني والمهدداري تدددريس  .11

 التدريبية بنظاك السااات المعتمدة بالكلية.

عددامالت العلميددة لاصتبددارات الرياضددية لطلبددة مرحلددة الماجسددتير تصصددر إصتبددارات المقددرر الدراسددي المتدددريس  .12

 ومقاييس بنظاك السااات المعتمدة بالكلية.

المقرر الدراسي تقويك وقياس اللياقة البدنية لطلبة مرحلة الماجستير تصصدر إصتبدارات ومقداييس بنظداك تدريس  .13

 السااات المعتمدة بالكلية.

مقدمددة فددي قيدداس ا داء البدددني لطلبددة مرحلددة الماجسددتير تصصددر إصتبددارات ومقدداييس  المقددرر الدراسدديتدددريس  .14

 بنظاك السااات المعتمدة بالكلية.

المقددرر الدراسددي دراسددات متقدمددة فددي قيدداس ا داء البدددني لطلبددة مرحلددة الدددكتوراه تصصددر إصتبددارات تدددريس  .15

 ومقاييس بنظاك السااات المعتمدة بالكلية.

الدراسددي ا سدداليب ا حصددائية المتطددورة فددي بندداء ا صتبددارات لطلبددة مرحلددة الدددكتوراه تصصددر المقددرر تدددريس  .16

 إصتبارات ومقاييس بنظاك السااات المعتمدة بالكلية.

المقددرر الدراسددي القياسددات المعمليددة فددي التربيددة الرياضددية لطلبددة مرحلددة الدددكتوراه تصصددر إصتبددارات تدددريس  .17

 بالكلية. ومقاييس بنظاك السااات المعتمدة

المسدداةمة فددي الندددوات وا نشددطة العلميددة ) السدديمنارات العلميددة ( لتسددجيل البدداحثين لبحددوث رسددائل الماجسددتير  .18

حاليداا،  ، وقسدك أصدول التربيدة الرياضدية بالكليدةسابقاا والدكتوراه بقسك طري التدريس والتدريب والتربية العملية 

 ها.وبا قساك العلمية ا صرى داصل الكلية وصارج

وقسدك ، اإلشراف العلمي الى رسائل الماجستير والدكتوراه بقسك طري التدريس والتدريب والتربية العملية سابقاا  .19

 .حالياا  أصول التربية الرياضية بالكلية
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 الدورات التدريبية:
  

 اسم اجلهة املاحنة توقيت الدورة اسم الدورة م

1.  

ا ولمبية للقادة الرياضيين دراسات ا كاديمية 
الدراسات ا ربعون التصصصية  ()شعبة كرة قدك

 جيد جداا ااك  بتقديرللمدربين 

 لجنة ا ولمبية المصريةال ك1987

 م12/7/1994 دورة اللغة اإلنجليزية للمستوى الخامس  .2
وحدة اللغة مركز خدمة 

 جامعة اإلسكندريةالمجتمع 

3.  
 مهارات العرض الفعال

Effective Presentation Skills (I1) 

م 12/2/2005

إلي 

 م15/2/2005

مركز تنمية قدرات أعضاء 

 هيئة التدريس والقيادات

 

http://www.fldc.alexu.

edu.eg/ 

4.  

 األتجاهات الحديثة في التدريس 

(T2) 

 

م 18/6/2005

إلي 

 م21/6/2005

5.  
 إتخاذ القرار وحل المشكالت 

(L3) 

م 25/6/2005

إلي 

 م28/6/2005

6.  
 مهارات التفكير

Thinking skills (P1) 

م 27/8/2005

إلي 

 م30/8/2005

7.  
 مهارات االتصال

Communication skills (I2) 

م 17/9/2005

إلي 

 م20/9/2005

 برنامج التحليل الحركى  .8

Dartfish 
16/2/2006 

ونظم وحدة الحاسب 

المعلومات بكلية التربية 

الرياضية بنين جامعة  9.  ICDL Certificate 9/5/2006 
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 اإلسكندرية

 تصميم المقرر  .10

Curriculum Design (T4) 
م    1/4/2006

إلي    

 م2/4/2006

مركز تنمية قدرات أعضاء 

 هيئة التدريس والقيادات

 

http://www.fldc.alexu.

edu.eg/ 

 الساعات المعتمدة  .11

Credit hour (T10) 

م    3/4/2006

إلي    

 م4/4/2006

 إعداد كتابة البحوث العلمية ونشرها دوليا    .12

Writing Scientific Paper & 

International Publication (R2) 

م 16/1/2007

إلي 

 م18/1/2007

 التكنولوجيا في التدريسإستخدام   .13

Teaching With Technology (T3) 

م 16/1/2007

إلي 

 م18/1/2007

14.  

 17/8/2010 دورة النشاط الريادى
وزارة التعليم العالي معهد 

 إعداد القادة بحلوان

 

 األنشطة البحثية:
 حباث الدولية واحمللية املنشورة:حبثى املاجستري والدكتوراه واأل

 جهة النشر التاريخ البحثعنوان  م

1.  
دراسدددة وصدددفية حركيدددة )بيوكينماتيكيدددة( لدددبعض أسددداليب 

 .تصويب ركالت الجزاء في كرة القدك
1987 

بأبو قير، نين للبكلية التربية الرياضية 

 حلوانجامعة 

2.  

تطور بعض القدرات السيكوحركية واالقتهدا بسدراة ودقدة 
 12:  9أداء بعض مهارات التصويب للمرحلة السدنية مدن 

  .ةنس
1995 

بأبو قير، نين للبكلية التربية الرياضية 

 جامعة اإلسكندرية

3.  

أثر نوع ومكان اإلصابة على بعض المتغيرات الفسييولوجية 

واألنثروبوميتريييية والحركيييية لناليييئات المدرسييية الثانويييية 

 الرياضية التجريبية.

1999 

علوم الرياضة ، المجلد العلمية مجلة ال

، ديسمبر  29العدد الحادى عشر ، 

،  ضية، كلية التربية الريا 1999

 جامعة المنيا.

4.  

تحليل تمايز المؤلرات البيوميكانيكية بين العبيي المسيتوى 

العالي واألقيل مين العيالي للفرييق القيومى المصيرى للهيوكى 

فيييي مهيييارة التمريييير بالسيييحب إلدخيييال الكيييرة فيييي الضيييربة 

 الركنية الجزائية.

2006 

المؤتمر العلمي الدولي لعلوم التربية 

نوفمبر  10 – 8البدنية والرياضة 

كلية التربية الرياضية  ،  2006

   جامعة اإلسكندريةبأبو قير ، بنين لل

5.  

دراسيية تحليلييية للبيياراميترات الميكانيكييية للقييدرة العضييلية 

وتأثيرها عليى الوثيب العميودل المسيتمر ليدى العبيي بعيض 

 الجماعية.األلعاب 

2006 

المجلة العلمية للبحوث والدراسات في 

التربية الرياضية ، المجلد الثالث 

م ، كلية التربية 2006عشر، 

الرياضية ببورسعيد ، جامعة قناة 

 السويس.
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 :املنهجيةواملؤلفات العلمية والكتب اجلامعية ب اخلاصة نشطةاأل

 :ربةجماالت اخل

 األكادميية: ربةجماالت اخل -أ
 الحيوية فى المجال الرياضى.الميكانيكا  .1

 .ي في المجال الرياضيركالح تحليلال .2

 .بيوميكانيكا الحركات ا ساسية .3

 .الحاسب اآللي في التحليل الحركي إستصداك .4

 .الحاسب اآللي في التحليل الحركي تطبيقات متقدمة في إستصداك .5

 .في المجال الرياضي الك الحركة .6

 النمو والتطور الحركي. .7

 .التحكك الحركى وتطبيقاتًنظريات  .8

 الجهاز العضلى الهيكلى. .9

 نظريات الحركة لإلنسان. .10

 .التدريب الرياضى .11

 .التدريب الرياضي واإلاداد البدنيتصطيط أحمال  .12

 .أسس تطوير ا داء البدني والمهاري .13

 .في المجال الرياضيوالتدريب  تكنولوجيا التعليك .14

 .القياس والتقويك فى المجال الرياضى .15

 .ا صتبار والقياس في ا داء الحركيأسس  .16

 .تقويك وقياس اللياقة البدنية .17

 .قياس ا داء البدنيطري  .18

 .دراسات متقدمة في قياس ا داء البدني .19

6.  
دراسة عاملية للقدرات التوافقية لتالميي  المرحلية اإلعداديية 

 للبنين بمحافظة اإلسكندرية.
2007 

البدنية والرياضة ، السنة مجلة العلوم 

السادسة ، العدد العالر ، المجلد 

م ، كلية التربية 2007األول، يناير 

الرياضية بمدينة السادات ، جامعة 

 المنوفية.

7.  

تيييأثير بعيييض القياسيييات الجسيييمية والمؤليييرات الميكانيكيييية 

للقييدرة العضييلية علييى الوثييب العمييودى بالحركيية التمهيدييية 

العبييييي بعييييض األلعيييياب الجماعييييية العكسييييية ألسييييفل لييييدى 

 والفردية.

2007 

المجلة العلمية للبحوث والدراسات في 

التربية الرياضية ، المجلد الثالث 

م ، كلية التربية 2006عشر، 

الرياضية ببورسعيد ، جامعة قناة 

 السويس.

 جهة النشر التاريخ الكتابعنوان  م

 2003 صطوة بصطوة نحو قيادة الحاسب اآللي  .1
كلية التربية الرياضية بنين جامعة 

 اإلسكندرية
 2004 النمو والتطور الحركي  .2
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 .المعامالت العلمية لاصتبارات الرياضية .20

 .ئية المتطورة في بناء ا صتباراتا ساليب ا حصا .21

 .الرياضيةالقياسات المعملية في التربية  .22

 .صالل المجال الرياضى تطبيقات الى أجهزة القياس واالصتبار فى الوك الحركة والميكانيكا الحيوية .23

 .الحاسب اآلليو اإلحصاء .24

 .فى بحوث التربية الرياضيةاآللي الحاسب تطبيقات اإلحصاء وطري  .25

 .التصميمات التجريبيةاإلحصاء و .26
 ك.30/8/2002ك حتى1996/1997والتربية العملية من العاك الجامعي اضو بمجلس قسك طري التدريس والتدريب  .27
 .ك حتى تاريصً 31/8/2002اضو بمجلس قسك أصول التربية الرياضية من  .28

 .ك 2005/  2004اضو بمجلس الكلية للعاك الجامعي  .29

 ك.2007/2008اضو مجلس إدارة وحدة البحوث والمعلومات الرياضية بالكلية للعاك الجامعي  .30

 ك.2007/2008اضو لجنة العالقات الثقافية بالكلية للعاك الجامعي  .31

 اضو لجنة شئون صدمة المجتمت وتنمية البيئة للكلية في سنوات سابقة. .32

 اضو لجنة لجنة المكتبة للكلية في سنوات سابقة. .33

 اضو لجنة ا جهزة والمصتبرات العلمية للكلية في سنوات سابقة وحتى اآلن. .34

 العملية وامليدانية: ربةاالت اخلجم -ب

 الاب كرة قدك سابي بالنادي ا وليمبي المصري باإلسكندرية صالل مرحلة الناشئين. .1

من العاك الجامعي اا اتبارأالاب كرة قدك وألعاب قوى سابي بفري كلية التربية الرياضية للبنين باإلسكندرية  .2

 ك.1980/1981حتى العاك الجامعي وك 1977/1978

التدريبية في الفترة من مدرب لفري كرة القدك بقطاع الناشئين بالنادي ا وليمبي المصري باإلسكندرية صالل المواسك  .3

 ك.13/9/1990حتى ك 23/4/1989ك ، والفترة من 15/12/1983حتى ك 1981ااك 

الدرجة ا ولي الممتازة  إحدى فري -مدرب مسااد للفريي ا ول لكرة القدك بالنادي ا وليمبي المصري باإلسكندرية  .4

 ك. 22/4/1989ك حتى 15/12/198صالل المواسك التدريبية من -المصرية المشاركة في الدوري المصري العاك 

حتى ك 1980ل المواسك التدريبية من ااك مدرب ألعاب قوى بمركز شباب النصر النموذجي بمحافظة اإلسكندرية صال .5

 ك متطوااا بدون أجر.17/7/1989

تشاري فني إلاداد المالاب الصارجية والصاالت الداصلية بمركز شباب النصر النموذجي بمحافظة سأمشرف و .6

 ك متطوااا بدون أجر.17/7/1989ك حتى 1980منذ ااك  اإلسكندرية

إحدى منظمات جامعة الدول العربية  -مدرب لياقة بدنية بنظاك بعض الوقت با كاديمية العربية للنقل البحري  .7

 ك.20/4/1988 حتىك 1/10/1986ك الجامعية من صالل ا اوا -باإلسكندرية  -العربية  بجمهورية مصر

بدولة البحرين االشتراك في تدريس مادة التربية الرياضية بالمدارس اإلادادية واالبتدائية بوزارة التربية والتعليك  .8

اللياقة البدنية إلحدى مدارس البحرين ك ، واإلشراف الي فريي 14/9/1993حتى ك 25/12/1990صالل الفترة من 

 ك.1990/1991صالل الفترة الدراسية لعاك  وفوزه بالمرتبة ا ولي الي المرحلة اإلادادية

مدير فني تصطيط ومتابعة ا حمال التدريبية واإلاداد البدني لقطاع البطولة بالمدرسة العسكرية الرياضية ، ونادي  .9

 .ك30/6/2009 ك حتى1/7/2006صالل الفترة من ندرية المؤسسة الرياضية العسكرية باإلسك

 .اآلنحتى ك 1/8/2008لمصرية صالل الفترة من مدير العالقات العامة والمستشار العلمي بجريدة ميدان الرياضة ا .10

 .اآلنك حتى 1/1/2012مستشار التحرير ومدير العالقات العامة بجريدة أصبار الشباب صالل الفترة من  .11

المستشار الرياضى بجهاز الرياضة للقوات المسلحة المصرية بالمدرسة العسكرية الرياضية باإلسكندرية ومدير فني  .12

صالل تصطيط أحمال التدريب الرياضي واإلاداد البدني لقطاع البطولة بنادي المؤسسة الرياضية العسكرية باإلسكندرية 

 .اآلن ك حتى1/10/2017الفترة من 

 

 :على رسائل املاجستري والدكتوراه العلمىاألشراف 
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 املهارات املعملية:

 ( للعديد من المهارات و الرياضات منها:2D & 3Dالتحليل الحركى ثنائى و ثالثى األبعاد ) •

لعمييودى ، بعييض التمرينييات الخاصيية ، الكاراتييي، ، الوثييب ا الترامبييولينكييرة السييلة ، الكييرة ال،ييائرة ، كييرة اليييد ، ،  )

 النوعية(و

 الرياضات منها:للعديد من المهارات و ( EMG ) تحليل النشاط الكهربى للعضالت  •

لعمودى ، بعض مهارات فى الكاراتي، ، الوثب ا ( ، )"  اإلرسال –الضرب الساحق  –اإلعداد " الكرة ال،ائرة  مهارات )

 (. النوعيةالتمرينات الخاصة و

  

 الرياضييات ( للعديييد ميين المهييارات و Force Platform علييى منصيية قييياو القييوة )البيوميكييانيكي التحليييل القييياو و •

 منها:و

 .( الوثب العمودى، الوثب العميق ،  كرة السلةالكرة ال،ائرة ، كرة اليد ، ،  قدمكرة ال )

 

 تاريخ املناقشة املرحلة الرسالةعنوان  اسم الباحث م

محدى أمحدد محددى   .1
 أمحد غامن

ديناميكية ت،ور بعض القيدرات الحركيية والقياسيات 

األنثروبومترية لتالمي  المرحلة األبتدائيية بنيين مين 

 .التعليميةسنة بإدارة دمنهور  11:  9سن 

 م29/9/1998 يرتماجس

وليد زغلول حامد   .2
 عطية

ديناميكية ت،ور التوافق العضلي العصبي لتالمي  

 سنة. 15:  12المرحلة السنية من 
 م22/1/2002 ماجستير

حممود رجب السيد   .3
 صاحل

وضيييع أسيييس بيوميكانيكيييية للتيييدريب اإلستسيييالمي 

:  12مترى " للفئيية السيينية ميين القهييرل " البليييو

 سنة بنين. 14

 م30/3/2004 دكتوراه

طارق مجال حممد   .4
 أمحد عالء الدين

 انيكى _ إحصائي لليدفع بيالرجلين فيىنموذج بيوميك

 األداء الرياضي.
 م27/4/2005 دكتوراه

متومني خيلف بن   .5
 عريىب

المحددات البيوميكانيكية ألداء بعض مهارات الدقة 

 الرياضي.المرتب،ة بالقدرة في المجال 
 م31/10/2006 دكتوراه

حممد طه عبد اجمليد   .6
 على

البروفيييل النفسييى للمهييارات النفسييية لييدى الالعبييين 

 رياضات الفردية. فى بعض ال

 .(الرسالة مناقشة ) لم أوافق على 

 م17/7/2012 ماجستير

معتز حممد الطاهر   .7
 عبد العزيز

تقويم ميكانيزمات ) آليات ( األداء لبعض 

االختبارات التخصصية لتوجي، العملية التدريبية 

 لسباحي السرعة. 

 م26/1/2013 دكتوراه

حممد عبد العال   .8
 حممد حسن

تقييم بعض التمرينات النوعية في ضوء التحليل 

الحركي والعضلي لمهارة الركلة الدائرية في بعض 

 المنازالت الفردية.رياضات 

 ) لم أوافق على مناقشة الرسالة (.

 م27/2/2016 ماجستير
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 البيوميكانيكي التالية:التحليل برامج مهارات إستخدام  •

• Dartfish  

• Kinovea 

• VideoPoint 2.5 2D Motion analysis 

 

 مهارات إستخدام األجهزة البيوميكانيكية التالية: •

• Mega ME6000 (EMG 16 channel) 

• Force platforms (Bertec, Kistler) 

 

 ( فى المعالجات اإلحصائية.SPSSإستخدام الحقيبة اإلحصائية  )مهارات  •

 

  م.10/11/2018فيً:ًالسبتًالموافقًًريراً تح

 


