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 :بيانات عامة -1

 الصباغ أحمد أنور ناهد./ د.ا االسم:

 الرياضية التربية أصول بقسم المتفرغ الحركة علم أستاذالوظيفة الحالية: 

   1947/  1/  26تاريخ الميالد: 

 3+  ارملالحالة االجتماعية: 

 .اسكندرية ، باشا سابا ابوهيف مصطفى ش 45العنوان: 

 01222358530رقم الموبايل: 

      24701260200509 : الرقم القومى

 Tarek_G@hotmail.com  :االلكترونيالبريد 

  

 المؤهالت العلمية: -2

 (:التدرج الوظيفي األكاديمي )الداخلي والخارجي -3

 الدولة الجامعة / المؤسسة التعليمية سنة االلتحاق بها الوظيفة

 – للبنات الرياضية التربية كلية 1977-1969 معيد

 حلوان جامعة
 مصر

 – للبنات الرياضية التربية كلية - مدرس مساعد

 حلوان جامعة

 

 – للبنين الرياضية التربية كلية 1983-1977 مدرس دكتور

 االسكندرية جامعة

 مصر

 – للبنين الرياضية التربية كلية 1989-1983  أستاذ مساعد

 االسكندرية جامعة

 مصر

 – للبنين الرياضية التربية كلية 2007-1989  أستاذ دكتور

 االسكندرية جامعة

 مصر

 – للبنين الرياضية التربية كلية تاريخه وحتى2007 متفرغ أستاذ

 االسكندرية جامعة

 مصر

 – للبنين الرياضية التربية كلية 2013-2011 رئيس انتخاب القيادات الجامعية

 االسكندرية جامعة

 مصر

 و التدريس طرق قسم رئيس

 العملية التربية و التدريب

 – للبنين الرياضية التربية كلية 11/3/2002 - 1/8/2000

 االسكندرية جامعة

 مصر

 التربية أصول قسم رئيس

 الرياضية

 – للبنين الرياضية التربية كلية 28/9/2005-30/7/2007

 االسكندرية جامعة

 مصر

 

 

 الدولة الجامعة / المؤسسة التعليمية السنه الدرجة العلمية

البكالوريوس  -1

 الليسانس/

 1969 يونيو
 مصر .باالسكندرية بفلمنج للبنات الرياضية للتربية العالي المعهد

 روسيا .السوفيتي باالتحاد بموسكو البدنية للثقافة المركزي المعهد 1974 عالي دبلوم  -2

 روسيا .السوفيتي باالتحاد بموسكو البدنية للثقافة المركزي المعهد 1976 ديسمبر الدكتوراه -3
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 :األنشطة التدريسية -4

 : واقوم بتدريسها قمت التي المواد -1

  رياضي تدريب حركة، علم ميداني، تدريب: البكالوريوس مرحلة

 رياضييييييي، تدريب الرياضييييييية، التربية والتقويم في لقياسالرياضييييييي، ا المجال في والتقويم  القياس: الدبلوم حلةمر

 .والتطور النمو والتقويم، القياس تعليم، تكنولوجيا

 ومقاييس، اختبارات ،البدني األداء قياس في مقدمة ،الرياضي المجال في التقويم و القياس نظريات: الماجستير مرحلة

 .بحث حلقات رياضي، تدريب، الحركي التحليل في اآللي الحاسب استخدام، الحركي األداء في القياس و االختبار اسس

 مهارات واسييييييس  طبيعة في متقدمة قراءات الحركة، علم في متقدمة قراءاتتكنولوجيا القياس، : الدكتوراه مرحلة

 حركة، علم في عملي تدريب الرياضييييييي، التدريب في متقدمة قراءات الحركية، المهارات في متقدمة قراءات حركية،

 .الرياضي التدريب في عملي تدريب

 السيياعات بنظام" السيين كبار رياضيية" التخصيي  في الرياضييية التربية بكالوريوس برنامج مقترح تقديم في االشييترا  -2

 .2018-2-12 االسكندرية جامعة-للبنين الرياضية التربية بكلية الرياضية التربية أصول بقسم المعتمدة

 2022-2017 لسيييينة الحركة بعلم الخاصيييية البحثية الخمسييييية الخطة تطوير نحو مسييييتقبلية رؤية تقديم في االشييييترا  -3

 تطوير لجان عضييوية في االشييترا .2017-4-22 للبنين الرياضييية التربية بكلية الرياضييية التربية أصييول قسييم بمؤتمر

 .العليا للدراسات المعتمدة الساعات تطوير في و العليا الدراسات و البكالريوس مرحلتى في القسم مقررات و مناهج

 .القسم و الكلية إدارة مع باالشترا  العملية التربية تطوير و لتحديث عمل ورشة و منظمة ندوات عدة عمل -4

 التربية بكليتى العليا الدراسيييييات و البكالريوس بمرحلتي االمتحان سيييييير و المراقبة و النظام لجان اعمال في االشيييييترا  -5

 .االسكندرية جامعة -البنات و للبنين الرياضية

 .الكلية و للقسم( السيمينار) المناقشة حلقات في االشترا  -6

 .االسكندرية جامعة – البنات و للبنين الرياضية التربية بكليتى القدرات اختبارات في االشترا  -7

 .االسكندرية جامعة – البنات و للبنين الرياضية التربية بكليتى العلمية الريادة أنشطة في اإلسهام -8

 

 

 الدورات التدريبية:  -5

 اسم الجهة المانحة توقيت الدورة اسم الدورة م

   واالعتماد الجودة توكيد  .1

 التدريس هيئة أعضاء قدرات تنمية مركز  التنظيمي التطوير  .2

 التدريس هيئة أعضاء قدرات تنمية مركز  القانونية الجوانب  .3

 التدريس هيئة أعضاء قدرات تنمية مركز  وضغوط العمل الوقت إدارة  .4

 التدريس هيئة أعضاء قدرات تنمية مركز  المعتمدة الساعات  .5

6.     

 

 

 األنشطة البحثية: -6

 الماجستير والدكتوراه واألبحاث الدولية والمحلية المنشورة  بحثي

 جهة النشر التاريخ عنوان البحث م

1.  

 أو الوسائل إلستخدام المنهجية الطرق حول

 الموضوعية للمعلومات التكنولوجية األجهزة

 في والتحكم صقل، تعليم، في السريعة

 الحركية األداءات

 2017يونيو 
مجلة تطبيقات علوم   92العدد 

 الرياضة

 2016يونيو   النماذج الشاملة للتطور الحركي  .2
مجلة تطبيقات علوم  88العدد 

 الرياضة

3.  
 تنمية على المتدرجة األوزان استخدام أثر

 . الجلة دفع لمهارة التميزي الحسي اإلدرا 
 .1987 أغسطس

 التربية كلية -الرياضة علوم مجلة

  -األول العدد-المنيا جامعة -الرياضية

4.  
 من الطويل الوثب مهارة لتعليم مقترحة طريقة

 قبل ما مرحلة ألطفال الخطوة بطريقة الجرى

  بحث(..سنوات 6-5) المدرسة

 -العددالخامس

1989. 

 كلية -تطبيقات و نظريات مجلة

 للبنين الرياضية التربية

 -حلوان جامعة -باالسكندرية
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5.  

 على التدريب اساليب بع  استخدام أثر

 للشقلبة المهاري األداء ترقية و اكتساب

 في الناشئين   لدى اليدين على األمامية

  .الجمباز رياضة

 .1985ديسمبر

 و للشباب الدولي المؤتمر مجلد

 الرياضية التربية كلية -الرياضة

  ، بالقاهرة للبنين

6.  

 الحركي التحليل نتائج بين مقارنة دراسة

 مصر العبي بعض ألداء( الكينماتيكي)

 بعض في األوليمبيين الالعبين و الدوليين

 و األمامية للشقلبة الكينماتيكية المتغيرات

 .القفز حصان على أماما نصف و دورة

 - الثالث المجلد

 1986 مارس

 تاريخ) المؤتمرالعلمي مجلد

– الرياضية التربية كلية -( الرياضة

 -المنيا جامعة

7.  
 مستوى في بالذراعين للدفع طريقتين مقارنة

 .األرض على الخلفية للشقلبة الفني األداء
 .1986 مارس

 تاريخ) المؤتمرالعلمي مجلد

– الرياضية التربية كلية -( الرياضة

 . المنيا جامعة

8.  
 أداء في الكرات رفع جهاز استخدام عليةقا

 .الطائرة الكرة في الساحقة الضربة مهارة

-الثاني المجلد

 .1986 اكتوبر

 جامعة-الرياضية التربية كلية مجلة

 -المنيا

9.  
 أشكال بعض تنمية تتالي في التغير أثر دراسة

 األداء اكتساب سرعة على الخاصة القوة

 الجمباز في المهاري

 1986 اكتوبر

 األول الرياضي المؤتمر مجلد

 التربية كلية -الرياضي التدريب

 - -األردنية الجامعة-الرياضية

 .مشتر 

10.  
 عند البدنية الخصائ  لبعض النسبية األهمية

 الخلفية للشقلبة المهارى وتطوير األداء تعليم

 .الجمباز رياضة في الناشئين لدى اليدين على

 1986 اكتوبر

 األول الرياضي المؤتمر مجلد

 التربية كلية-الرياضي التدريب

 .األردنية الجامعة-الرياضية

11.  
 لتنمية المقترحة األساليب بعض استخدام أثر

 مسافة تحسين على بالسرعة المميزة القوة

 .للناشئين العمودي الوثب

  

12.  
 العمل كفاءة لتعيين الخطوة اختبار استخدام

 لتالميذ دقيقة/نبضة 170 نبض عند البدنية

 (. سنة 15-12)  اإلعدادية المرحلة

1980 

 األول العلمي المؤتمر  كتاب

 الرياضية التربية بحوث و لدراسات

 للبنين الرياضية التربية بكلية

 ،107-92 صفحات   باإلسكندرية،

310-319. 

13.  
 المقارن البصري األحساس ديناميكية دراسة

-8)  اإلبتدائية المرحلة تالميذ لبعض بالمسافة

 .االسكندرية شرق بحى( سنة 12

  

14.  

 الحس لنمو العمرية الديناميكية الخصائ 

 تالميذ بعض لدى اليد لرسغ الحركي العضلي

 شرق بحى( سنة 12-8) االبتدائية المرحلة

 . االسكندرية

1981 

 االثاني العلمي المؤتمر كتاب

 الرياضية التربية بحوث و لدراسات

 للبنين الرياضية التربية بكلية

-36 ،35-26 صفحات باالسكندرية

44. 

15.  

 الرياضية األنشطة بعض ممارسة أثر دراسة

 اإلحساس لنمو العمرية الديناميكية على

 تالميذ لدى العضلي اإلحساس و بالزمن

 .اإلعدادية المرحلة

  

16.  
 اإلدرا  أنواع بعض نمو ديناميكية خصائ 

 تالميذ لدى الحركي العضلي و العضلي الحس

 (.سنة 16-12) اإلعدادية المرحلة

  

17.  
 لنمو العمرية الدينامكية خصائ  دراسة

 تالميذ لدى السيكوحركية العمليات بعض

 (. سنة 16-12)اإلعدادية المرحلة

1982 

 الثالث العلمي المؤتمر كتاب

 الرياضية التربية بحوث و لدراسات

 للبنين الرياضية التربية بكلية
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 :على رسائل الماجستير والدكتوراه العلمىاألشراف  -7

  العلمية: المؤلفات -8

 المشاريع : -9

 المشروعات:

 الجهة المموله للمشروع عنوان المشروع قيمة المشروع السنة

    

 الخبرات : -10

 2018لعدة دورات وآخرها عضو مجلس كلية  -1

 .طنطا جامعة ايضا و االسكندرية بجامعة البنات و البنين بكليتي العلمية الرسائل على العلمي اإلشراف لجان عضوية -2

 بنين و بنات رياضييية التربية بكليات الدكتوراه و الماجسييتير لمرحلتى العلمية للرسييائل والحكم المناقشيية لجان عضييوية -3

 .الجزيرة و الزقازيق، طنطا، جامعة ، االسكندرية بجامعة

 .قير بأبي الكلية مجلس العليا، الدراسات العلمية، المختبرات و األجهزة الثقافية، العالقات لجان عضوية -4

 .الدكتوراه لمرحلة التأهيلي االمتحان في االشترا  عضوية -5

 السابعة و السادسة الدورة في المساعدين األساتذة و لألساتذة للترقية العلمية األبحاث تحكيم في الدائمة اللجان عضوية -6

 .مساعد استاذ و استاذ لدرجة العلمية المجالت أبحاث لتقييم الثامنة و

 و طنطا و القاهرة و باإلسييييييكندرية الرياضييييييية التربية كليات في باألبحاث العلمية المؤتمرات في اإليجابية المشيييييياركة -7

 .ايضا التحكيم و الزقازيق

 و الماجسييييتير) العليا الدراسييييات و البكالوريوس بمرحلتى للتدريس باإلسييييكندرية للبنات الرياضييييية التربية كلية انتداب -8

 .الحركة علوم مواد في( الدكتوراه

 و الماجسييييييتير) العليا الدراسيييييييات و البكالوريوس بمرحلتى للتدريس طنطا جامعة – الرياضييييييية التربية كلية انتداب -9

 .الحركة علوم مواد في( الدكتوراه

 .االسكندرية جامعة –للبنين الرياضية التربية بكلية البدنية اللياقة لجنة إدارة مجلس عضو -10

 ،244-226 صفحات  باإلسكندرية،

1088-1114 

 المرحلة عنوان الرسالة اسم الباحث م
تاريخ 

 المناقشة

1.  
االشراف على العديد من 

 رسائل الماجستير و الدكتوراه
   

2.      

 
 سنة النشر الغالف اسم الكتاب المؤلفين

 جمال عالء الدين  -1

 ناهد أنور الصباغ

 طارق عالء الدين

 األداء مستوى لتقويم المترولوجية األسس

 للرياضيين والخططى والمهارى البدنى
 2018 

 عالء الدينجمال   -2

 ناهد أنور الصباغ

 طارق عالء الدين

 2018  علم الحركة

 ناهد أنور الصباغ  -3

 طارق يس عبدالصمد

 محمد عبدالسالم علي

 طارق عالء الدين

 2009  النمو والتطورالحركى

4-      
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 .االسكندرية جامعة –للبنين الرياضية التربية العلمية المجلة إدارة مجلس عضو -11

 .قير بأبي الكلية لمؤتمرات المقدمة العلمية اللجان ببعض مناقش و محكم -12

 .واالعتماد الجودة ضمان وحدة ادارة مجلس عضو -13

 و طنطا و القاهرة و باإلسييييييكندرية الرياضييييييية التربية كليات في باألبحاث العلمية المؤتمرات في اإليجابية المشيييييياركة -14

 .ايضا التحكيم و الزقازيق

 و الماجسييييتير) العليا الدراسييييات و البكالوريوس بمرحلتى للتدريس باإلسييييكندرية للبنات الرياضييييية التربية كلية انتداب -15

 .الحركة علوم مواد في( الدكتوراه

 و الماجسييييييتير) العليا الدراسيييييييات و البكالوريوس بمرحلتى للتدريس طنطا جامعة – الرياضييييييية التربية كلية انتداب -16

 .الحركة علوم مواد في( الدكتوراه

 

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

  الجودة إدارة نظم مجال فى التدريبية الدورات حضور -1

 اإلسكندرية جامعة للبنين الرياضية التربية بكلية الجودة ضمان وحدة عضو -2

 

 اللغات : -12

   إجادة:  الروسية -1

 إلمام: اإلنجليزية -2

 

 


