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  :بيانات عامة -1

   صالح العجمى إبراهيم أميمة /د.أ االسم:

 استاذ الميكانيكا الحيويةالوظيفة الحالية: 

 28/9/1955تاريخ الميالد: 

 أرملةالحالة االجتماعية: 

 أســـكندرية شوتـــس أسحاق ش 18العنوان: 

 01222374294رقم الموبايل: 

     25509281601185  : الرقم القومى

    d.omima@yahoo.com                               االلكتروني:البريد 

 المؤهالت العلمية: -2

 (:التدرج الوظيفي األكاديمي )الداخلي والخارجي -3

 الدولة الجامعة / المؤسسة التعليمية سنة االلتحاق بها الوظيفة

 24/11/1977 معيد

29/10/1982 

 للبنين الرياضية التربية كلية

 باألسكندرية

 جمهورية

 العربية مصر

 30/10/1982 مدرس مساعد

4/6/1989 

 التدريس طرق بقسم مدرس

 العلمية والتربية والتدريب

5/6/1989 

2/9/1989 

 التدريس طرق بقسم مدرس

  الرياضية والتربية والتدريب

3/9/1989 

30/12/1995 

 طرق بقسم مساعد أستاذ

 والتربية والتدريب التدريس

  العلمية

31/12/1995 

28/9/2004 

 

 بقسم الحيوية الميكانيكا أستاذ

  الرياضى التربية أصول

29/9/2004 

 اآلن

 

 

 :األنشطة التدريسية -4

 اوال : على مستوى مرحلة البكالوريوس

 مقرر الميكانيكا الحيوية و مقرر التحليل الحركى  للفرقة الرابعة  -

 للفرقة الثالثةمقرر البحث العلمى  -

 ثانيا : على مستوى مرحلة الدراسات العليا

 نظريات ومناهج البحث العلمى  -

 التحليل الميكانيكى الكمى و الوصفى  -

 بيوميكانيكا الجهاز الحركى  -

 بيوميكانيكا القوام و التشوهات  -

 الدولة الجامعة / المؤسسة التعليمية السنه الدرجة العلمية

 1977 يونيو البكالوريوس /الليسانس -1
 للبنات الرياضية التربية كلية

 باألسكندرية

جمهورية مصر 

 العربية 
 1982 أكتوبر الماجستير -2

 1989 سبتمبر الدكتوراه -3
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 القوام و التشوهات بيوميكانيكا  -

 بيوميكانيكا الحركة لذوى االحتياجات الخاصة  -

 مقدمة فى بيوميكانيكا الحركات االساسية  -

 بيوميكانيكا حركة المشى  -

 ادوات واجهزة القياس و التقويم متعدد االبعاد فى الميكانيكا الحيوية  -

 كة و بيوميكانيكا االعاقة دراسات متقدمة فى الحر -

 بيوميكانيكا عيارية و تطبيقات متقدمة فى التحليل الحركى  -

 

 الدورات التدريبية:  -5

 اسم الجهة المانحة توقيت الدورة اسم الدورة م

 19/3/2009-15 العالى التعليم لمؤسسات الخارجين المراجعون دورة  .1

الهيئة القومية لضمان جودة 

 التعليم و االعتماد 

 

2.  
 - العالى للتعليم الخارجين للمراجعين المتقدمة الدورة

 المحاكاه نماذج
26-29/4/2009 

 6/4/2009 العالى التعليم لمراجعين معلومات نظم  .3

 4/5/2009-3 العالى التعليم لمؤسسات التعلم نواتج تقويم  .4

 7/5/2009-5 العالى التعليم لمؤسسات الفعال التعلم  .5

 25/12/2008-23 الخارجين المراجعين عن دورة  .6

 1/12/2010 العالي التعليم لمؤسسات الخارجية المراجعة فنيات  .7

8.  
ورشة عمل عن مقترح مشروع التطوير المستمر و 

 التأهيل لالعتماد ) الدورة الثانية ( 
8/1/2009 

 2/12/2008 ورشة عمل للمقررات االلكترونية   .9

 
 

 األنشطة البحثية: -6

 بحثى الماجستير والدكتوراه واألبحاث الدولية والمحلية المنشورة 

 جهة النشر التاريخ عنوان البحث م

1.  

 الزمنى التركيب على بالسرعة المميزة القوة تنمية أثر

 التربية كلية لطالبات الحصان على فتحا القفز ألداء

 باألسكندرية الرياضية

26/6/1982 
كلية التربية الرياضية للبنين 

 جامعة االسكندرية  –

2.  

 المهارى األداء مستوى لتقيم بيوميكانيكى تحليل

 ذوى من الطائرة الكرة العبات لدى الساحقة للضربة

 المختلفة المستويات

2/4/1989 
كلية التربية الرياضية للبنين 

 جامعة االسكندرية  –

3.  
  المتغيرات بعض  على القبلية الحركات أثر

 الفجوة لوثبة البيوميانيكية
13/6/1991 

المجلة العلمية للتربية 

كلية التربية  –البدنية 

 –الرياضية للبنات 

 1991االسكندرية 

4.  
 المادة العضالت وعزم وقوة المرفق مفصل زوايا عالقة

 علية العاملة
29/1/1993 

كلية  –نظريات و تطبيقات 

 –التربية الرياضية للبنين 

لسنة  16االسكندرية العدد 

1993 

5.  
 للفرق الطعن لمهارة الزمنى للتركيب تحليلية دراسة

 للمبارزه عشر الحادية الدورة فى المشتركة
5/6/1994 

كلية  –نظريات و تطبيقات 

 –التربية الرياضية للبنين 

لسنة  20االسكندرية العدد 

1994 

6.  
 الضربة بقوة الكنيماتيكية الخصائص بعض عالقة

 الطائرة الكرة فى الساحقة
28/12/1994 

كلية  –نظريات و تطبيقات 

 –التربية الرياضية للبنين 

لسنة  24االسكندرية العدد 

1995 
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 :على رسائل الماجستير والدكتوراه العلمىاألشراف  -7

7.  

 للغطسة الكنيماتيكية البارمترات لبعض تحليلية دراسة

 لالعبى الدنياميكى بالتوازن وعالقتها المكورة األمامية

 الغطس

  

8.  

 لمهارة المحددة الميكانيكية الخصائص بعض دراسة

 المبارزة وسيف الشيش سالح لمبارزى السهم

 اللمسة تسديد بدقة وعالقتها

  

9.  

 الحاسمة البيوميكانيكية للمتغيرات عاملية دراسة

 الجمباز فى والفجوة الغزالة وثبتى أداء لمستوى

 االيقاعى

  

10.  
 عزم لقياس المركب الفيزيائى البندول جهاز تصميم

 . تجريبيا لالعب الذاتى القصور
  

11.  

 الخصائصى المنحنى بإستخدام تقويمى نظام بناء

 كرة فى الوثب من الثالثى التصويب لدنياميكية االنسب

 السلة

  

 المرحلة عنوان الرسالة اسم الباحث م
تاريخ 

 المناقشة

 فتحى يوسف محمد على رشيد  .1

أسلوب مقترح لتنفيذ الجزء األساسى لدارسى التربية 

الرياضية وأثره على بعض القدرات الحركية لتلميذ 

 الصف األول االعدادى 

  ماجستير

 محمد عبد السالم على ابراهيم  .2

تطور بعض القدرات السيلو حركية وعالقتها 

بسرعة ودقة أداء بعض مهارات التصويب للمرحلة 

 سنة  12-9السنية 

  دكتوراه

 خديجة يوسف محمدابوخريص  .3

تأثير التوقف بين مراحل التعلم الحركى على بعض 

المؤشرات الكنيماكية المحددة الستيعاب االداء 

 المهارى 

  ماجستير 

 خالد عبد الحميد حسانين شافع  .4

دراسة تحليلية لتوزيعات تحليلية للبدء وأثرها على 

بعض المتغيرات الدنياميكية فى مرحلة االنطالق 

 عدو  10لسباق 

  دكتوراه

 محمد مصطفى سامى  .5
استخدام الحاسب االلى فى دراسة اإلعداد االمثل 

 للضربة الهجومية واالرسوم فى الجولف كروكيه
  ماجستير

 فتح هللا محمد عبد الفتاح محمد  .6

دراسة تحليلية بيوميكانيكية ألداء الضرب الهجومى 

والصد الدفاعى لالعبى المستويات العليا فى الكرة 

 الطائرة

  دكتوراه 

 طارق جمال محمد عالء الدين  .7
إحصائى للدفع بالرطن فى  –نموذج بيوميكانيكى 

 االداء الرياضى 
  دكتوراه

 تمومين يخلف بن عريبى  .8
البيوميكانيكية ألداء بعض مهارات الدقة المحددات 

 المرتبطة بالقدرة فى المجال الرياضى
  دكتوراه

 محمود محمد محمد الطيب   .9
التحليل البيوميكانيكى لبعض أشكال اإلعداد لدى 

 المعدين فى الكرة الطائرة
  ماجستير

 وليد سليمان اسماعيل محمود   .10
تأثير فترات التوقف فى مرحلة التوافق الجيد على 

 سنة  12-9االداء المهارى للمرحلة السنية 
  ماجستير

11.  

 بالل عبد الحميد محمد رزق

 

 

تأثير برنامج تحسين قوامى مقترح لبعض 

انحرافات العمود الفقرى األمامية والخلفية على 

-9المؤثرات الكيناميكية الزاوية للمرحلة السنية 

 سنة 12

 

 دكتوراه
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 ايمن محمد رجب الجمال  .12

دراسة مقارنة لمستوى االداء الفنى وبعض 

الخصائص البيوميكانيكية للسباحين ذوى المستوى 

 العالمى وسباحى مصر ذوى المستوى العالى 

  دكتوراه

 وليد سليمان اسماعيل محمود  .13
معالجة بيوميكانيكية الختبار من القوى القصوى 

 الديناميكية والقدرة العضلية والتحمل العام
  دكتوراه

 محمود محمد محمد الطيب   .14
بناء نماذج حركية بيوميكانيكية لتقييم مستوى بعض 

 االداءات المهارية لدى العبى الكرة الطائرة
  دكتوراه

 محمد كمال على موسى   .15
التأهيل البدنى والحركى لمفصل الفخذ بعد جراحة 

 االستبدال الكامل للمفصل 
  دكتوراه

 سارة محمد عبد الغنى   .16

بناء بطارية اختبار لقياس القدرات الحس حركية 

الخاصة بالعبى بعض الرياضات الفردية للمرحة 

 سنة  12-10الستية من 

  ماجستير

 عبد هللا فرج محمد عوض منصور  .17
دراسة بعض المتغيرات الكينماتيكية لخطوات المانع 

 متر موانع300المائى والعادى لسباق 
  ماجستير

 سمير شعبان عبد الحميد حوتة   .18
دراسة تحليلية لتوصيف بعض االداءات المهارية 

 المستحدثة واالكثر شيوعا فى رياضة الهوكى 
  ماجستير

 السيد ابراهيم سعد درويش   .19

دراسة لبعض المتغيرات الكينماتيكية لمرحلتى 

االقتراب واالرتقاء فى مسابقة القفز بالزانة لالعبى 

 االولىالدرجة 

  ماجستير

 نجاه عمران بندق  .20
اثر تنمية بعض انواع االحساس على تعلم بعض 

 الحركات الدورانية حول المحور العرضى
  ماجستير

 محمد محمد نصر شقوير  .21

دراسة لبعض الخصائص الكيناميكية المحددة لقوس 

طيران الكرة االمثل وتأثيره على دقة التصويب البعيد 

 لدى العبى كرة السلة 

  ماجستير

 فاتن فهمى عبد الحميد  .22
دراسة مقارنة لبعض القدرات البدنية والحركية فى 

 سنوات بمراكز الشباب   9-6البيئات المختلفة لسن من
  ماجستير

 اسالم محمد عز الدين يوسف   .23
التقييم البيوميكانيكى للتصويب بوجه القدم االمامى 

 للمستويات المختلفة باستخدام تقنية قياسية جديدة
 2017 دكتوراه
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  العلمية: المؤلفات -8

 المشاريع : -9

 المشروعات:

 الجهة المموله للمشروع عنوان المشروع قيمة المشروع السنة

 173592  

 مصرى جنيه

 الجودة لضمان القومية الهيئة بالكلية داخلى نظام انشاء مشروع 

 التربية وكلية واالعتماد

 جامعة للبنين الرياضية

 االسكندرية

 عشرة من أكثر 

 جنيه مليون

 مصرى

 الجودة لضمان القومية الهيئة CIQAP مشروع

 التربية وكلية واالعتماد

 جامعة للبنين الرياضية

 االسكندرية

 

 الخبرات : -10

 . بالكلية الجودة ضمان لوحدة التنفيذى المدير -1

 . الرياضية التربية أصول قسم رئيس -2

 . الكلية ومجلس العلمية المختبرات و واالجهزة – الثقافية العالقات – الطالب و التعليم شئون بلجنة عضو -3

 . األسكندرية بجامعة والدكتوراه الماجستير رسائل على العلمى االشراف بلجان عضو -4

 . طنطا جامعة – األسكندرية جامعة الرياضية التربية بكلية الدكتوراه لمرحلة التأهلية األمتحانات فى  األشتراك -5

 جامعة الرياضية التربية بكلية الدكتوراه و الماجستير لمرحلتى العلمية للرسائل الحكم و المناقشة بلجان عضو -6

 (  .حيوية ميكانيكا)  الدقيق بالتخصص المرتبط طنطا وجامعة األسكندرية

 . الرياضية التربية بكلية  الجدد الطلبة لقبول القدرات أختبارات فى األشتراك -7

 . األخرى واألقسام القسم سيمنارات فى األشتراك -8

 . بالكلية العليا الدراسات و البكالوريس  بمراحلتى المراقبة و النظام ولجان الكنتروالت أعمال فى األشتراك -9

 . بالكلية والخارجية الداخلية العلمية والندوات المؤتمرات حضور -10

 الجودة متطلبات ضوء فى الجامعى التعليم بتطوير الخاصة والندوات العمل ورش رحضو -11

 

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

 . بالكلية الجودة ضمان لوحدة التنفيذى المدير -12

 . الرياضية التربية أصول قسم رئيس -13

 . الكلية ومجلس العلمية المختبرات و واالجهزة – الثقافية العالقات – الطالب و التعليم شئون بلجنة عضو -14

 . األسكندرية بجامعة والدكتوراه الماجستير رسائل على العلمى االشراف بلجان عضو -15

 . طنطا جامعة – األسكندرية جامعة الرياضية التربية بكلية الدكتوراه لمرحلة التأهلية األمتحانات فى  األشتراك -16

 جامعة الرياضية التربية بكلية الدكتوراه و الماجستير لمرحلتى العلمية للرسائل الحكم و المناقشة بلجان عضو -17

 (  .حيوية ميكانيكا)  الدقيق بالتخصص المرتبط طنطا وجامعة األسكندرية

 . الرياضية التربية بكلية  الجدد الطلبة لقبول القدرات أختبارات فى األشتراك -18

 . األخرى واألقسام القسم سيمنارات فى األشتراك -19

 . بالكلية العليا الدراسات و البكالوريس  بمراحلتى المراقبة و النظام ولجان الكنتروالت أعمال فى األشتراك -20

 . بالكلية والخارجية الداخلية العلمية والندوات المؤتمرات حضور -21

 
 سنة النشر الغالف اسم الكتاب المؤلفين

1-      

2-      

3-      

4-      



 
 

6 
 

 الجودة متطلبات ضوء فى الجامعى التعليم بتطوير الخاصة والندوات العمل ورش حضور -22

 مراجع اساسي بالهيئة القومية لضمان جودة التعليم و االعتماد  -23

 عضو بلجان تطوير مناهج و مقررات القسم لمرحلة البكالوريوس و الدراسات العليا  -24

 

 

 اللغات : -12

  األنجليزية -1

  الفـــرنسيــة -2

 


