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 املؤهالت العلمية:

 الدولة عنوان الرسالة العلمية مكان احلصول على الدرجة الدرجة م

 1999م
حاصل على بكالوريوس 

 الرتبية الرياضية

من كلية الرتبية الرياضية 
جامعة  –ابوقري –للبنني 

 االسكندرية بتقدير عام جيد جدا  
- 

مجهورية مصر 
 العربية

 2005م

حاصل على درجة املاجستري 
فى الرتبية الرياضية من 

 جامعة االسكندرية

من كلية الرتبية الرياضية 
جامعة  –ابوقري –للبنني 

 االسكندرية

مرحلة تأثري فرتات التوقف فى 
 التوافق اجليد على االداء املهارى

سنة  12-9للمرحلة السنية من 
(كرة سلة –وثب طويل )  

مجهورية مصر 
 العربية

 2010م

حاصل على درجة دكتوراة 
الفلسفة فى الرتبية 

 الرياضية

من كلية الرتبية الرياضية 
جامعة  –ابوقري –للبنني 

 االسكندرية

الختبار من معاجلة بيوميكانيكية 
القوة القصوى الديناميكية والقدرة 

 العضلية والتحمل العام

مجهورية مصر 
 العربية

 

 (:التدرج الوظيفي األكادميي )الداخلي واخلارجي

2005و حىت  2000من   معيد بقسم اصول الرتبية الرياضية 

جامعة االسكندرية –كلية الرتبية الرياضية للبنني   

2010و حىت  2005من   
 مدرس مساعد بقسم اصول الرتبية الرياضية

جامعة االسكندرية –كلية الرتبية الرياضية للبنني   

2014و حىت  2010من   مدرس دكتور بقسم اصول الرتبية الرياضية 

جامعة االسكندرية –كلية الرتبية الرياضية للبنني   

2016و حىت  2014من  جامعة الباحة –الرتبيةكلية  -استاذ مساعد بقسم الرتبية البدنية    

و حىت األن 2016من   

 استاذ مساعد دكتور بقسم اصول الرتبية الرياضية

جامعة االسكندرية –كلية الرتبية الرياضية للبنني   
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 :األنشطة التدريسية
 أ. مرحلة الدراسات العليا

 العليا بكلية الرتبية الرياضية جامعة األسكندرية.تدريس مادة األسس العلمية للتدريب الرياضى ملرحلة دبلوم الدراسات  1

 تدريس مادة تطور التدريب الرياضى ملرحلة دبلوم الدراسات العليا بكلية الرتبية الرياضية جامعة األسكندرية. 2

 األسكندرية.تدريس مادة اسس ختطيط موسم التدريب ملرحلة دبلوم الدراسات العليا بكلية الرتبية الرياضية جامعة  3

 تدريس مادة اسس تطوير األداء البدنى واملهارى ملرحلة دبلوم الدراسات العليا بكلية الرتبية الرياضية جامعة األسكندرية. 4

 تدريس مادة أسس اإلعداد املهىن للمدرب ملرحلة دبلوم الدراسات العليا بكلية الرتبية الرياضية جامعة األسكندرية. 5

ملرحلة دبلوم الدراسات العليا بكلية الرتبية الرياضية جامعة  تطبيقات فى ختطيط األمحال فى األنشطة املختلفةتدريس مادة  6
 األسكندرية.

 تدريس مادة مقدمة فى االحصاء واحلاسب األىل ملرحلة دبلوم الدراسات العليا بكلية الرتبية الرياضية جامعة األسكندرية. 7

مادة الطرق االحصائية لبناء االختبارات واملقاييس ملرحلة املاجستري الدراسات العليا بكلية الرتبية الرياضية جامعة تدريس  8
 األسكندرية.

 

 ب. مرحلة البكالوريوس

 –امليكانيكا احليوية  –االختبارات و املقاييس  –تدريس مواد قسم أصول الرتبية الرياضية و الىت تتضمن ) التدريب الرياضى  1
 االحصاء ( –علم االجتماع الرياضى  –علم النفس الرياضى 

 األسكندرية.تدريس مادة امليكانيكا احليوية  للفرقة الثالثة بكلية الرتبية الرياضية جامعة  2
 تدريس مادة التحليل احلركى للفرقة الرابعة بكلية الرتبية الرياضية جامعة األسكندرية. 3
 تدريس مادة التدريب الرياضى  للفرقة الثانية بكلية الرتبية الرياضية جامعة األسكندرية. 4
 الرياضية جامعة األسكندرية.تدريس مادة التدريب الرياضى  للفرقة الثالثة بكلية الرتبية  5
 تدريس مادة االختبارات و املقاييس للفرقة الثالثة بكلية الرتبية الرياضية جامعة األسكندرية. 6
 تدريس مادة االحصاء للفرقة األوىل بكلية الرتبية الرياضية جامعة األسكندرية. 7
 الرياضية جامعة األسكندرية.تدريس مادة علم االجتماع الرياضى بكلية الرتبية  8
 تدريس مادة التدريب امليداني لطالب الفرقتني الثالثة و الرابعة  لطالب كلية الرتبية الرياضية جامعة األسكندرية. 9

 ( للفرقة الرابعة.2011-2010تدريس مادة علم النفس)الئحة قدمية( من سنة)  10
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 الدورات التدريبية: 

 اجلهة املاحنةاسم  اسم الدورة م
 تقييم التدريس  .1

Teaching Evaluation 
 

 مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات

http://www.fldc.alexu.edu.eg/ 2.  التدريس الفعال 
Effective teaching 

 مهارات العرض الفعال  .3
Effective presentation Skills 

 تنمية مهارات التفكري  .4
development thinking skills 

 كتابة الورقة العلمية والنشر الدويل  .5

Writing Scientific paper and International 

Publication 
 مهارات االتصال  .6

communication skills 
 النشر الدوىل لألحباث العلمية  .7

International Publication of Research 

 االمتحانات وتقويم الطالبنظم   .8
Student Evaluation and Examination Techniques 

 تنظيم املؤمترات العلمية  .9
Organizing scientific conferences 

 نظم الساعات املعتمدة  .10
The credit hour System 

 معايري اجلودة يف العملية التعليمية  .11
Quality standards in Learning 

 تصميم وانتاج احملتوي الرقمي  .12
Design and Developing the digital content 

 املهنةآداب وسلوكيات   .13

Etiquette Conduct and Code of Ethics 
 اجلوانب املالية والقانونية فى االعمال اجلامعية  .14

University Legal & Financial Aspects 
 القرارابتكارية حل املشكالت وصنع   .15

Innovative Problem-Solving and Decision-Making 
 وإدارة الفريق البحثي املمولةتنفيذ املشروعات   .16

Funded Research Implementation and Research 

Team Management 
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 األنشطة البحثية:

 األحباث الدولية واحمللية املنشورة بيان 
 السنة النشر عنوان البحث م
( لعضالت الطرف EMGأثر التدريب العصبي العضلي علي إستعادة النشاط الكهربائي ) 1

 بعد إعادة بناء الرباط الصليبي االمامي باملنظار. السفلي
 دويل
 تونس

2016 

2 Comparing the health-related fitness of the (10-12) years-old children in light 

of the variance of sea level altitude 

 
 دوىل
 مصر

2016 

3 Employment Methodology of Proposed Specific Agility Tests as a Basis for 

Planning and Controlling Specific Physical Preparation of Badminton Juniors 
Experimental Guiding Study for Coaches"" 

 

 دوىل
 مصر

2016 

4 Comparing between the different weight statuses in the fitness level of the (9-

12) years-old children 

 
 دوىل
 مصر

2017 

 دفع ومتسابقات ملتسابقى الرقمى باملستوى الكينماتيكية املؤشرات لبعض التنبؤية الداللة 5
  سنة 18 حتت اجللة

 دوىل
 مصر

2015 

 حملى  م متنوع 100التمايز الكينماتيكى بني الناشئني املميزين واالقل متيزا  فى سباحة  7
 مصر

2014 

8 The Physical Abilities that Discriminate between juniors in National Field 

Hockey Project. دوىل 
 مصر

2013 

9 The Validity and Reliability of the 20-M Multistage Shuttle Run Test to 

Predict VO2max in Egyptian Football players. دوىل 
الواليات املتحدة 

 االمريكية

2012 

10 EVALUATE THE VALIDITY AND RELIABILITY OF THE HARVARD 

STEP TEST TO PREDICT OF (VO2MAX) IN TERMS OF THE STEP 

HEIGHT ACCORDING TO THE KNEE JOINT ANGLE 
 دوىل
 مصر

2011 

الدالالت النسبية للقياسات املورفولوجية ) اجلسمية ( ومكون اجلسم لالعبي املستويات العليا  11
 يف رياضة اجلودو 

 حملى 
 مصر

2011 

الصحى لفئىت االعاقة الذهنية بناء مستويات معيارية لبعض عناصر اللياقة البدنية و السلوك  12
 البسيطة واملتوسطة

 حملى 
 مصر

2010 
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 :ربةجماالت اخل

 اجلامعةيف  -1

 العمل م
 املرشد االكادميى لطالب مرحلة الدبلوم 1

 املرشد الطالبى لطالب بالفرقة الثالثة مبرحلة البكالوريوس 2

 جامعة االسكندرية -الرياضية كلية الرتبية الرياضية للبنني عضو جلان االمتحانات الشفوية بقسم اصول الرتبية  3

 جامعة االسكندرية -عضو جلان واضعى االمتحانات ملقررات قسم أصول الرتبية الرياضية كلية الرتبية الرياضية للبنني  4

أصول الرتبية الرياضية كلية عضو جلان مصححى االمتحانات ملقررات مرحلة البكالوريوس و مرحلة الدراسات العليا بقسم  5
 جامعة االسكندرية -الرتبية الرياضية للبنني 

 جامعة االسكندرية -عضو بلجان مراقبة امتحانات الفرقة األوىل كلية الرتبية الرياضية للبنني  6

 جامعة االسكندرية -عضو بكنرتول الفرقة األوىل كلية الرتبية الرياضية للبنني  7

 جامعة االسكندرية -ات القدرات بكلية الرتبية الرياضية للبنني عضو جلان اختبار 8

 جامعة االسكندرية -عضو جملس قسم أصول الرتبية الرياضية كلية الرتبية الرياضية للبنني  9

 جامعة االسكندرية -أمني سر جملس قسم أصول الرتبية الرياضية كلية الرتبية الرياضية للبنني  10

 جامعة االسكندرية -النشاط االكادميى بقسم اصول الرتبية الرياضية كلية الرتبية الرياضية للبنني عضو جلنة  11

عضو جلنة مراجعة أسئلة االمتحانات فى ضوء منظومة اجلودة ملقررات قسم اصول الرتبية الرياضية كلية الرتبية  12
 جامعة االسكندرية -الرياضية للبنني 

 تنظيم فاعليات مؤمترات القسم العلمى و املؤمترات العلمية بالكلية لالعوام السابقةعضو مشارك فى  13

 ( مرحلة الدكتوراة6(مبرحلة املاجستري , )8)بواقع علمية الرسائل ومناقش للمشرف علمى  15

 عضو مشارك فى أعداد وتوصيف املقرارات الدراسية بالربامج التعليمية بالكلية  16

 مشارك  يف تنظيم  األنشطة الطالبية  لطالب كلية الرتبية الرياضيةعضو  17
 للبنني جامعة االسكندرية كلية الرتبية الرياضيةب  مشرف على سري الدراسة 18
 جامعة االسكندرية –نائب املدير التنفيذى لوحدة البحوث و املعلومات بكلية الرتبية الرياضية  19
 مسئول تسويق الوحدات ذات الطابع اخلاص جبامعة االسكندرية 20
 كلية الرتبية الرياضية للبنني جامعة االسكندرية –املدير التنفيذى  لوحدة البحوث واملعلومات الرياضية  21
 كلية الرتبية الرياضية للبنني جامعة االسكندرية –املدير التنفيذى  لوحدة ادراة املشروعات واخلدمات االلكرتونية  22
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 اجملال الرياضييف  -2

 التوصيف م
 التدريبية من كلية الرتبية الرياضية للبنني باألسكندرية.حاصل على دورة االعداد البدنى وتقنني األمحال  1

  2010و حىت  2006مدرب اللياقة البدنية لقطاع الناشئني بنادى مسوحة الرياضة من  2

 2011-2010خمطط االمحال البدنية لفريق كرة القدم األول بالنادى االوليمىب املصرى املوسم التدريىب  3

 2013-2012البدنية لفريق كرة القدم األول بنادى اإلحتاد السكندرى املصرى املوسم التدريىب خمطط االمحال  4

 مدرب اللياقة البدنية للتأهيل للكيات العسكرية بكلية الرتبية الرياضية للبنني باألسكندرية. 5

 للجميع بكلية الرتبية الرياضية للبنني باألسكندرية.خمطط االمحال البدنية لفرق السباحة مبركز اللياقة البدنية والرياضة  6

 حاصل على دورة تدريب كرة القدم بتقدير ممتاز من نقابة املهن الرياضية و كلية الرتبية الرياضية باألسكندرية. 7

 حاصل على دورة تدريب كرة القدم للناشئني املعتمدة من االحتاد املصرى لكرة القدم 8

 دورة األصابات الرياضية والتأهيل البدنى من كلية الرتبية الرياضية للبنني باألسكندرية.حاصل على  9

 98/97العب كرة القدم مبنتخب كلية الرتبية الرياضية للبنني باألسكندرية للعام اجلامعى   10

 حىت األن. 2006املدير الفىن لفريق كرة القدم بكلية الدفاع اجلوى عام  11

 على النشاط الرياضى الصيفى مبركز اللياقة البدنية والرياضة للجميع بكلية الرتبية الرياضية للبنني باألسكندرية.مشرف  12

 .97/96العب السباحة مبنتخب كلية الرتبية الرياضية للبنني باألسكندرية للعام اجلامعى  13

 للجميع بكلية الرتبية الرياضية للبنني باألسكندرية.مدرب فرق السباحة مبركز اللياقة البدنية والرياضة  14

 حكم السباحة لألملبياد اخلاص. 15

 حجم الدرجة الثالثة لكرة اليد مبنطقة األسكندرية 16

 عضو مشارك فى تنظيم وحتكيم ماراثون األسكندرية الدوىل الثانى. 17

كمدرب فى مهرجان العروض الرياضية الثانى التابع للمجلس حاصل على املركز األول فى العروض الرياضية للبنني  18

 .2008و  2007القومى للرياضة عامى 

 من املركز الثقافى الربيطانى فى التقنيات احلديثة فى تدريس الرتبية الرياضية   Top Play&sportحاصل على دورة  19
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 املشاركة فى تنظيم املؤمترات العلمية -3

 املؤمتر م
-كلية الرتبية الرياضرترتية-انتقاء وإعداد املواهب الرياضرترتية فى ضرترتوء التطور التكنولوجى والثورة املعلوماتية تاسرترترتاتيجيا 1

 . 1/11/2002اىل30/10/2002فى الفرتة من-جامعة االسكندرية

-5فى الفرتة من-جامعة اإلسكندرية-كلية الرتبية الرياضية -و الرياضة ةاملؤمتر العلمي الدويل الثامن لعلوم الرتبية البد ني 2

 . 2004اكتوبر7

والرتويح والرياضة و التعبري احلركي ملنطقة الشرق األوسط  ةاملؤمتر االقليمى الرابع للمجلس الدويل للصحة والرتبية البد ني 3

2008 . 

4 THE 4TH ICHPER .SD MIDDLE EAST REGIONAL CONGRESS-FACULTY OF SPORT 

EDUCATION-ABOQIR-ALEXANDRIA UNIVERISTY-EGYPT-2008 
5 AFRICA INTERNATIONAL SPORT CONVENTION (CISA)2009 HOSTED BY THE FACULTY OF 

SPORT EDUCATION-ABUQIR-ALEXANDRIA,EGYPT IN THE PERIOD 12-15 FEBRUARY,2009 

الثقافة والفنون ( كليىت الرتبية الرياضرترتية للبنني والبنات  –السرترتياحة  –املؤمتر الدوىل الرياضرترتة واالبداع التكاملى ) الصرترتحة  6

 . 2012جامعة االسكندرية بالتعاون مع جائزة بن مكتوم وجلنة قطاع الرتبية الرياضية 

 االسكندرية .مؤمتر الصحة ابنة كل العلوم , كلية الطب , جامعة  7
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 فى جمال تكنولوجيا املعلومات -4

 التوصيف م

 (.ICDLحاصل على الرخصة الدولية لقيادة احلاسب األىل ) 1

 Macromedia flashحاصل على دورة تدريبية للتعامل مع برنامج  2

 Dart fishحاصل على دورة تدريبية فى التحليل احلركى باستخدام تكنولوجيا  3

 حاصل على مستوى اإلعداد للتوفيل من مركز خدمة اجملتمع جبامعة األسكندرية 4
TOEFL preparatory course during the period from 7/4/2003 to 23/6/2003 and passed the final 

exam with general grade 
 جامعة االسكندرية –حاصل على املستوى احلادى عشر فى اللغة االجنليزية من مركز اللغة بكلية التمريض  5

 حاصل على املستوى الثالث فى اللغة األملانية من معهد جوته باألسكندرية. 6

الرياضية للبنني جامعة األسكندرية لتدريس حمتوى يعمل حماضر بوحدة البحوث واملعلومات الرياضية بكلية الرتبية  7

(ICDL) 

 ( التابع لوزارتى التعليم العاىل واألتصاالات واملعلومات لتدريس كل من :ICTPيعمل حماضر فى مشروع ) 8

I.T, Windows, Word, Excel, Access, Power Point, internet ) ) 

 التمريض , الفنون اجلميلة( باألسكندرية.فى كليات )الرتبية الرياضية , احلقوق , 

( لثالث ICDLيعمل حماضر فى مشروع شباب اخلرجيني التابع لوزارة األتصاالت واملعلومات لتدريس حمتوى الرترت ) 9

 دورات متتالية.

  SPSSالربنامج االحصائى حاصل على دورة تدريبية فى  10

 جامعة االسكندرية . –مدير أكادميية سيسكو الدولية بكلية الرتبية الرياضية للبنني  11

 جامعة االسكندرية –املدير التنفيذي لوحدة البحوث واملعلومات الرياضية بكلية الرتبية الرياضية للبنني  12

 جامعة االسكندرية –املدير التنفيذي لوحدة إدارة املشروعات واخلدمات اإللكرتونية بكلية الرتبية الرياضية للبنني  13
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 يف جمال جودة وتطوير العملية التعليمية -5

 العمل م

 2010و حىت  2005فى الفرتة من  عضو عامل بوحدة ضمان اجلودة بكلية الرتبية الرياضية للبنني باألسكندرية 1

جامعة  –للجودة فى املؤسسات االكادميية بكلية الرتبية الرياضية  QAAPعضو فريق اعداد و تنفيذ مشروع الرت  2

 االسكندرية 

جامعة  –للجودة فى املؤسسات االكادميية بكلية الرتبية الرياضية  CIQAPعضو فريق اعداد و تنفيذ مشروع الرت  3

 االسكندرية 

 ميسر كلية الرتبية الرياضية جامعة االسكندرية لدى اهليئة القومية لالعتماد و اجلودة فى زيارة اعتماد مشروع الرت 4

CIQAP 

 جامعة االسكندرية –عضو فريق اعداد اخلطة االسرتاتيجية لكلية الرتبية الرياضية  5

 جامعة االسكندرية –عضو فريق اعداد بطاقة االداء املتوازن لكلية الرتبية الرياضية  6

 االسكندريةجامعة  –منسق وحدة ضمان اجلودة للدراسات العليا بقسم أصول الرتبية الرياضية كلية الرتبية الرياضية  7

 منسق وحدة ضمان اجلودة فى املعيار االول ) التخطيط االسرتاتيجى ( 8

 CIQAPعضو مشارك فى اعداد العديد من دراسات اجلودة فى مشروع الرت  9

 تنظيم و حضور العديد من املؤمترات و الندوات فى جمال جودة و تطوير العملية التعليمية 10
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 والندوات وورش العمل الىت مت املشاركة بها واخلاصة باجلودة واإلعتمادتابع الدراسات 

 وال  : الدراسات :أ

 دراسة لتحليل البيئة الداخلية  مبشاركة الطالب واإلداريني  -1
 عمل دراسات لتحديد االحتياجات طبقا حلقائق الدراسة الذاتية : -2
 تقييم نظم االمتحان   -اساليب نظم ودعم الطالب    -املصادر واملوارد التعليمية  -اعضاء هيئة التدريس    -الربامج التعليمية  -
 احتياجات االقسام االدارية .  -امليزانيات  -
حث العلمى واحتياجات دراسرترترتة لتقييم مدى موائمة رسرترترتالة الكلية مع الدور التعليمى واملشرترترتاركة اجملتمعية وتطلعات الب -3

 اجملتمع .
 دراسة مدى موائمة السياسات املعلنة للغايات واالهداف االسرتاتيجية -4
 دراسة لتحديد مالمح الوضع االسرتاتيجى للكلية بالنسبة للمنافسني من الكليات املناظرة  -5
 نشطة الكلية .دراسة لتقييم الوضع احلاىل للهيكل التنظيمى وحتديد االحتياجات طبقا أل -6
 دراسة عن التوجه الوظيفى طبقا للربامج املاحنة للكلية .  -7
 دراسة لتقييم مستوى اخلدمات املقدمة من الكلية للطالب  -8
دراسرترتة ملدى مالئمة االدارات املتخصرترتصرترتة مع طبيعة أنشرترتطة الكلية وخدماتها والتعرف على مناسرترتبة االختصرترتاصرترتات واالدوار  -9

 رة املتخصصة مع مسئولية العمل والعاملني باالدا
 دراسة لتحديد معايري موضوعية الختيار القيادات . -10
 دراسة لتحديد االحتياجات التدريبية للقيادات االكادميية .  -11
خدمة اجملتمع  -البحث العلمى –دراسرترتة ميدانية لتقييم دور اجملالس واجلهات املسرترتتفيدة فى املوضرترتوعات املتعلقة بالتعليم  -12

 فى تفعيل ومتابعة القرارات 
 دراسة لبحث مصادر التمويل الذاتى .  -13
 دراسة لتحليل البيئة اخلارجية مبشاركة املستفيدين. -14
 اخالقيات مهنة كل من ) التدريب , التدريس , االدارى الرياضى ( ومدى االلتزام بهادراسات عن  - 15
 دراسة لضوابط املكافئات وفقا للمهام االدارية لالدارات املختلفة -16
 دراسة عن اولويات استخدام املوارد املتاحة بالكلية . -17
 حة بالكلية وكفاءة استغالهلا .عمل دراسة عن مدى رضا جمتمع الكلية عن املوارد املتا -18
 دراسة لقياس كفاءة اخلدمات املقدمة ورضاء اجملتمع عنها -19
 عمل دراسة لقياس رضا سوق العمل عن مستوى اخلريج . -20
 دراسة الستطالع اراء االقسام العلمية فى االجهزة واالدوات املطلوبة لتحقيق النتائج التعليمية املستهدفة -21
 دراسة لوضع خطة سنوية لدعم وتنمية صيانة املبانى واملرافق مشتملة على خطط االمن والسالمة -22
 دراسة لوضع معايري للتقييم املستمر والدورى -23
 دراسة الستطالع أراء القيادات االدارية والعاملني عن الرضا الوظيفى .   -24
 مبشاركة الطالب وأعضاء هيئة التدريس واملستفيدين من خدمات الكلية .دراسة لوضع برامج خدمة اجملتمع وتنمية البيئة  -25
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 ثانيا  : الندوات العلمية :
 توعية الطالب بالنتائج التعليمية املستهدفة  فى التدريب امليداني وكيفية قياسها -1
 النتائج التعليمية املستهدفة للربامج واملقررات الدراسية -2 
 توعية عن قواعد وضوابط النشر وحقوق امللكية الفكرية  -3
 الداخلي للكلية على صيانة واستخدام الوسائل واألجهزة اخلاصة بسالمة املباني واألفراد عتدريب اجملتم -4
 لواجبات املنزلية واالختبارات الفصلية والنهائية والدورية.طرق تقديم التغذية الراجعة للطالب عن ا  -5
 ندوة اللجنة العلمية لرتقية األساتذة واألساتذة املساعدين" الشروط والقواعد اخلاصة برتقية األساتذة واألساتذة املساعدين  -6
 ندوة عن أنفلونزا اخلنازير -7
 ندوة عن معايري تقييم الفاعلية التعليمية -8
 ندوة عن كيفية تسويق نتائج املشروعات البحثية اوخالقيات البحث العلمى -9
 ندوة لتوعية جمتمع الكلية بالرؤية والرسالة اخلاصة بالكلية -10
 تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس البحثية ) النشر العلمي الدويل والتقدم جلوائز البحوث ( و ) نظام الساعات املعتمدة  -11
 تعريف بدور وأهمية التعلم الذاتي يف التغلب على مشكالت التعليم وتدريب اهليئة املعاونة على أساليب التعلم الذاتيال -12
 يف املؤسسات الرياضية ة" أهمية التسويق الرياضي ومفاهيمه وإدارته التسويقي -13
 الصحية فى ضوء متطلبات سوق العمل " استحداث ختصصات جديدة للربامج التعليمية " تطوير مقررات قسم العلوم  -15

 

 ثالثا  : ورش العمل :
 اختيار من متعدد ( لقياس مهارات متعددة –ورشة عمل ألعضاء هيئة التدريس ألستخدام مناذج خمتلفة من األسئلة) مقال  -1
 املكتبيةورشة عمل ألعضاء هيئة التدريس عن كيفية تفعيل دور املرشد االكادميى والساعات  -2
 ورش عمل ملنسقي الربامج واملقررات الدراسية يف مراجعة تقارير املمتحنني اخلارجيني وكيفية وضع خطط التحسني -3
 كيفية إعداد ووضع اخلطة اإلسرتاتيجية وكيفية صياغة الرؤيا والرسالة -4
 تفعيل نتائج التحليل البيئي -5
 اسية ملنسقي املقررات والربامجورش عمل لتوصيف الربامج واملقررات الدر -6
 ورشة عمل مبشاركة املنظمات واجملتمع اخلارجي يف تصميم وتقييم الربامج التعليمية  -7
 تصميم املقررات الكرتونيا وتقدميها من بعد-تدعيم ممارسة األنشطة واهليكل التنظيمي للكلية   -8
 دور املرشد األكادميي والساعات املكتبية .ورشة عمل ألعضاء هيئة التدريس عن كيفية تفعيل  -9
 ورشة عمل عن كيفية تفعيل البحوث املشرتكة بني األقسام العلمية  -10
 االستقصاء  –احملاكاة  –العصف الذهني  –لعب األدوار  –ورش عمل على استخدام أمناط تعلم غري تقليدية ) التعاوني  -11
 لتدريس بكيفية توظيف نتائج االمتحانات ضمن خطط التحسنيعقد ورشة عمل لتدريب أعضاء هيئة ا -12
 ورشة عمل واحملاكاة يف التعامل مع األزمات واملخاطر املتوقعة وفقا خلطة تنفيذية موضوعة -13
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  العلمية: املؤلفات

 

 املشاريع :

 املشروعات:

 اجلهة املموله للمشروع عنوان املشروع قيمة املشروع السنة

2005 175000 
 جنيه مصرى

كلية انشاء وحدة ضمان اجلودة بمشروع 
الرتبية الرياضية )أبوقري(, جامعة 

 اإلسكندرية

للجودة  اهليئة القومية
بوزارة التعليم  واإلعتماد

 العاىل

2010 8000000 

 جنيه مصرى

 CQAAPمشروع الرت 
كلية الرتبية الرياضية )أبوقري(, جامعة ب

 اإلسكندرية

للجودة  اهليئة القومية
بوزارة التعليم  واإلعتماد

 العاىل

 جنيه مصرى 2017

5000000 

معامل القياس والتقويم جبامعة 
األسكندرية كممثل لكلية الرتبية الرياضية 

 أبوقري -للبنني 

وحدة إدارة املشروعات 
 بوزارة التعليم العاىل

 

Thanks for being concerned; hoping it would match your expectations 
Dr.Walid Soliman Ismail Mohmoud ElSaidy 

 

 

 سنة النشر الغالف اسم الكتاب املؤلفني

 أ.د/نادية حممد سلطان
 م.د/وليد سليمان إمساعيل

 2009  اإلجتماع الرياضيعلم 

 حممد صربي عمرأ.د/ 
 أمال أمحد حسن احللبيأ.د/ 
 وليد سليمان إمساعيلم.د/

اإلحصاء التطبيقي يف الرتبية 
 البدنية والرياضة

 2013 


