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 :بيانات عامة -1

 الدين عالء محمد جمال طارق االسم:

 للبنين الرياضية التربية بكلية الرياضية التربية أصول بقسم  مساعد استاذالوظيفة الحالية: 

 1973-7-15تاريخ الميالد: 

 متزوجالحالة االجتماعية: 

 االسكندرية– بك محرم2 شقة العابدين زين من متفرع جعفر ش 11العنوان: 

 01200669381رقم الموبايل: 

     27307158800039  القومي: الرقم 

    Tarek_G@hotmail.com                              االلكتروني:البريد 

 

 المؤهالت العلمية: -2

 (:التدرج الوظيفي األكاديمي )الداخلي والخارجي -3

 الدولة التعليميةالجامعة / المؤسسة  سنة االلتحاق بها الوظيفة

 1995 معيد

 مصر جامعة االسكندرية

 2000 مدرس مساعد

 2005 مدرس دكتور

 2015 معمل الميكانيكا الحيوية بعضو 

  

 

 :األنشطة التدريسية -4

 به الخاصة المواد وملفات المقررات واعقد تقارير بها المكلف المواد أغطى-1

 األكاديميواالرشاد  المكتبية والساعات( اسبوعيا ايام 4) بالحضورالتزم —2

 . وغيره والمراقبات المواد تدريس خالل من الفريق بروح أعمل . -3

 الستتتتاعات بنظام" الستتتتن كبار رياضتتتتة" التخصتتتت  في الرياضتتتتية التربية بكالوريوس برنامج مقترح تقديم في االشتتتتترا - -4

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

 الدولية الجامعات مع يتماشتتتتتتى المعتمدة بما للستتتتتتتاعات الكلية الئحة لتعديل- اللوائح تعديل للجنة- مقترحة الئحة تقديم- -5

13/4/2014. 

 ،(دكتوراه) التحليل في اآللي الحاسب استخدام في متقدمة تطبيقات مثل للبنين الرياضية التربية بكلية علمية مواد تدريس -6

 ،(ماجستير)الرياضية التربية بحوث في الحاسب تطبيقات و االحصاء طرق ،(ماجستير)البدني األداء قياس في مقدمة

 ،(دبلوم)الحركي األداء قياس و تقويم طرق ،(ماجستير)الحركي التعلم نظريات ،(ماجستير)الحركي التحليل في تطبيقات

 تخطيط في تطبيقات ،(دبلوم) الرياضي المجال في التقويم و القياس ،(دبلوم) الرياضي التدريب في التكنولوجية االساليب

 المجال في الحركة ،علم(ثالثة)الرياضي المجال في والتقويم القياس ،(دبلوم) المختلفة االنشطة في األحمال

 ،(رابعة)الحركى والتطور النمو ،(اولى) اآللى الحاسب ،( ثالثة)العلمى البحث ،( ثالثة)الحيوية ،الميكانيكا(ثانية)الرياضي

 (.اولى) التعليم تكنولوجيا ،( ثالثة)والمقاييس االختبارات ،(ثالثة) الرياضى التدريب ،(اولى) اإلحصاء

 الدولة الجامعة / المؤسسة التعليمية السنه الدرجة العلمية

 جامعة االسكندرية 1995 /الليسانس البكالوريوس -1

 جامعة والية كلبفورنيا

 

 جامعة االسكندرية

 

 مصر

الواليات المتحدة 

 األمريكية

 مصر

 2000 الماجستير -2

 2005 الدكتوراه -3
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 لدورات التدريبية: ا-5

 اسم الجهة المانحة توقيت الدورة اسم الدورة م

 2018 االستراتيجي والتفكير القيادة  .1

 

مركز تنمية قدرات أعضاء 

 هيئة التدريس

 االلكترونية االختبارات  .2
مركز تنمية قدرات أعضاء  2018

 هيئة التدريس

 الجامعية اللوائح و القوانين  .3
مركز تنمية قدرات أعضاء  2018

 هيئة التدريس

 التنفيذية القيادة مهارات تنمية  .4
قدرات أعضاء مركز تنمية  2018

 هيئة التدريس

 التنافسية البحوث مشروعات اعداد  .5
مركز تنمية قدرات أعضاء  2018

 هيئة التدريس

6.  
 الفريق وإدارة الممولة البحثية المشروعات تنفيذ

 البحثي

مركز تنمية قدرات أعضاء  2018

 هيئة التدريس

  للمدربين البدنية االحمال مخطط دورة حضور  .7
 فبراير 14،13

2018. 

 للبنات الرياضية التربية بكلية

 اإلسكندرية جامعة–

8.  
-إعطاء دورات للمدربين في مجال علم الحركة

 التدريب الرياضي–القياس و التقويم 

 2005منذ عام 

 حتى تاريخه

 نقابة 

9.  
 تطوير اساسيات" عنوان تحت ندوة القاء-

 ضمن" االصابة لتجنب للطفل الحركية المهارات

  الرياضي التوجيه مدربي ثقل و تأهيل ندوات

  سبورتنج بنادي .25-1-2018

10.  
 االتزان جهاز استخدام كيفية عن دورة حضور-

  الحيوية الميكانيكا بمعمل

 للبنين الرياضية التربية بكلية 2017

  قير بابي

 

 

 األنشطة البحثية:-6

 الماجستير والدكتوراه واألبحاث الدولية والمحلية المنشورة  بحثى

 جهة النشر التاريخ عنوان البحث م

1.  
 بالرجلين للدفع إحصائى – بيوميكانيكى نموذج

 الرياضى األداء فى
2005 

بكلية  رسالة دكتوراه غير منشورة

جامعة -التربية الرياضية للبنين

 االسكندرية

2.  
تحليل استراتيجيات التحر  خالل المواقف التي 

 لالتجاه.تتطلب تغير مفاجئ 
2000 

رسالة ماجستير غير منشورة بجامعة 

والية كاليفورنيا نورث ريدج،أالواليات 

 المتحدة األمريكية.

3.  
 النشاط بيانات لمعالجة تفاعلية برمجية تصميم

 الرياضي المجال في للعضالت الكهربي
 .2017ديسمبر

 كلية الشاملة، التربية بحوث مجلة

 للبنات جامعة الرياضية التربية

 .الزقازيق

4.  
-االكسيل باستخدام آلي حاسب برنامج تصميم

 خصائ  لتحليل التطبيقي المرئي البيسك

 للقوة، الزمنى المنحنى

 اغسطس،العدد

 االصدار السابع،

 .2017 الثاني،

 علوم تطبيقات الدولية العلمية الجريدة

 الرياضية التربية الرياضة،كلية

  اإلسكندرية.للبنين،

5.  

 العاملة للعضالت الكهربي النشاط بين المقارنة

 انماط احد بعد الخلفية الضربة مهارة في

 المنطقة و بمنتصف السائدة القدمين تحركات

 الملعب  من األمامية

 المجلد ،

 السادس،

 سبتمبر،العدد

 السادس،االصدار

 .2016 الثالث،

 علوم تطبيقات الدولية العلمية الجريدة

 للبنين، الرياضية التربية الرياضة كلية

 مصر االسكندرية،
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6.  

 العاملة للعضالت الكهربي النشاط بين المقارنة

 انماط احد بعد األمامية الضربة مهارة في

 المنطقة و بمنتصف السائدة القدمين تحركات

 .الملعب من األمامية

 13 المجلد

 االصدار

 االول،يوليو

2016. 

 لعلوم الدولية العلمية الجريدة

 سنةو،البتوزالجامعة الحركة،

7.  

 بدوران للتحكم مبتكرة وسيلة استخدام -

 الضرب لمهارة األداء سرعة لتحسين الحوض

 هوكي رياضة في المسطح بالوجه السريع

 الميدان

  يوليو،

 ،55 العدد

2017. 

 البدنية للتربية العلمية المجلة

 الرياضية التربية كلية ،والرياضة

  اإلسكندرية. جامعة للبنات،

8.  

 الرقمي الفيديوي التصوير لتزامن معدلة طريقة

 النشاط تسجيل جهاز االبعاد مع ثالثي السريع

 الحركي التحليل مجال في للعضالت الكهربي

  الرياضي،

 العدد مارس،

83، 2015. 

 ،(وتطبيقات نظريات)العلمية  المجلة

 جامعة للبنين، الرياضية التربية كلية

 االسكندرية.

9.  
 الضربة لمهارة األلتوائى الجذع عمل كينماتيكية

 الطاولة تنس لالعبى المضرب بوجه الساحقة

 ( مقارنة دراسة) الدوليين

2013 

 ،(تطبيقات و نظريات) العلمية المجلة

 جامعة للبنين، الرياضية التربية كلية

 .االسكندرية

10.  
 لدى السرعة متغير للخطو كينماتيكي تحليل

 المصاحب الزاوى التغير ذوى  التالميذ

 الركبتين الصطكا 

2012 

 ،(وتطبيقات نظريات)العلمية المجلة

 جامعة للبنين، الرياضية التربية كلية

  االسكندرية

11.  
 اسلوب باستخدام الحركي للتحليل منظومة بناء

  الفيديو مبتكر لتحليل

 السريع الرقمي

2012 

 الرياضة علوم الدولي العلمي المؤتمر

 التربية العربي،كلية الربيع قلب في

 مع باالشترا  اسيوط جامعة الرياضية

  بالمانيا،األقصر بورج ماجد جامعة

 

12.  

 

 في  الثالثي التصويب الداء بيوميكانيكية مقارنة

 السلة كرة قانون تغيير وبعد قبل السلة كرة

 من الثالثية التصويبة لمسافة 2010 لسنة

  متر،6.75 الى متر  6.25

 العدد

 الخامس،االصدار

 ،88-82الثاني،

2011. 

 ، الرياضة لعلوم الدولية الجريدة

ISSN : 2078-4724 

13.  
 حركة تطور لديناميكية الكينماتيكية المؤشرات

 (سنوات5-2) من األطفال لدى المشى

21- 22 

 2007/مارس

 كليةب  الثاني الدولي العلمي المؤتمر

 جامعة للبنين الرياضية التربية

 الزقازيق
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 :على رسائل الماجستير والدكتوراه العلمىاألشراف  -7

 المناقشةتاريخ  المرحلة عنوان الرسالة اسم الباحث م

 لمياء محمد حودة  .1

تأثير تطوير ديناميكية بعض عناصر المنظومة 

الحسية في االرتقاء بالتمرينات الفنية الحديثة لدى 

 سنة 12الالعبات تحت 

  دكتوراه

 خالد مصطفى إبراهيم الشبكي  .2
المحددات المهارية و الخططية الكتشاف الموهبة 

 الرياضية
 2016-3-6 دكتوراه

 عطا هللا بدويمحمد   .3

تأثير تنمية المرونة الخاصة بداللة فائض 

المرونة على بعض المتغيرات الكينماتيكية و 

مستوى األداء المهاري للشقلبة األمامية على 

 اليدين على جهازى األرضي و حصان القفز

 2015-11-6 دكتوراه

 عادل حسام الدين مصطفى  .4
لمتسابقي الوثب  تقنين حمل التدريب البليومتري

 وفقا لمتغيرات األداء المهاري
 2017-4-28 دكتوراه

 أركين محمد قانع  .5

التحليل البيوميكانيكي لخصائ  الدقة للتصويب 

الكرباجي المرتبطة ببعض أماكن المرمى بكرة 

 اليد

 2015-12-12 ماجستير

 أحمد نصر مراجي مفتاح  .6

تدريبي بداللة المؤشرات التمييزية  تأثير برناج

م 400على األداء المهاري و المستوى الرقمي 

 عدو

 2016-5-21 دكتوراه

 هشام محمد عوض محمد  .7

تأثير الصحة االلكترونية وجودة الخدمات الصحية 

على االتجاه و السلو  الصحي للطالب المعاقين 

 سمعيا

 2015-8-15 دكتوراه

 سالمانإبراهيم محمد   .8

استخدام برنامج حاسب آلي مقترح لتطوير بعض 

الجوانب المعرفية و أثره على بعض المهارات 

 األساسية لناشىء الكرة الطائرة

 2012-11-7 ماجستير

 محمد أحمد يوسف محمد  .9

دراسة تحليلية لتوقيت مراحل األداء الفني لرفعة 

الكلين و النطر و عالقتها باالنجاز الرقمي 

 سنة  18-15لناشىء رفع األثقال سن 

 2009-5-27 ماجستير

 عبدالرحمن إبراهيم عقل  .10
وضع أسس بيوميكانيكية للدفع بالرجلين وفقا 

 لنماذج محددة في األداء الرياضي
 2012-8-8 دكتوراه

 امحمد الفيتوري حسن الحداد  .11

تأثير استخدام نماذج تدريبية بليومترية على 

تحسين بعض المتغيرات الكينماتيكية و المستوى 

 الرقمي لمسابقة دفع الجلة بالجماهيرية الليبية

 2012-12-8 دكتوراه

 منصور عبدالحميد اسماعيل  .12
مختارة لتحسين  توجيه مؤشرات بيوكينماتيكية

 بعض أنماط الرمى في المجال الرياضي
 2010-7-21 ماجستير

 أمين ماهر بهجات 13
فعالية برنامج رياضي في تعديل السلو  العدواني 

 لألحداث الجانحين
 2012-5-7 ماجستير 

 أحمد عبدالباقي علي ابراهيم 14

على  تأثير نسبة الدفوع األساسية و األضافية

بعض متغيرات األداء المهاري لمسابقة الوثب 

 العالي

 2014-4-26 دكتوراه

 أميرة أحمد محمد ابراهيم 15

تعيين المؤشرات التمييزية للفعالية المقارنة 

لبيوميكانيكية أداء الضربة الساحقة بوجه 

المضرب لالعبي تنس الطاولة ذوي المستويات 

 المختلفة

 2009 دكتوراه

16 
عبدالقادر على حسن رشا 

 الجعفري

المؤشرات التمييزية للفعالية المقارنة ألداء 

الضربة الساحقة المستقيمة كأساس لوضع 

 تمرينات نوعية في الكرة الطائرة

 2013 دكتوراه
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  العلمية: المؤلفات-8

 

 

 المشاريع : -9

 الخبرات : -10

 

-10-5 االستتتكندرية بجامعة الدولية العالقات لجنة تشتتتكيل في الكلية لتمثيل للبنين الرياضتتتية التربية كلية من الترشتتتح -1

2016. 

 تذكاري كتاب واعداد الرياضتتتية التربية خريجي رابطة إنشتتتاء في لإلستتتهام للبنين الرياضتتتية التربية كلية من الترشتتتح- -2

 -االسكندرية لجامعة الماسي اليوبيل بمناسبة

 .2017 االسكندريةم جامعة لخريجيين بيانات قاعدة بناء في االشترا   -3

 اإلسكندرية لجامعة 2017 االسكندرية جامعة خريجي رابطة تأسيس في االشترا - -4

 مايو العلمي للتشتتجيع االستتكندرية جامعة جائزة لنيل للتقدم -قير بابي-للبنيين الرياضتتية التربية كلية قبل من ترشتتيحه - -5

 ح.2017

 World Research Journal of Physical Education and بجريدة( التحرير فريق ضمن) اختياره مراجع-- -6

Sport Science Bioinfo Publications ،2018 مايو-2015 مايو. 

 البحثية الخطة ضمن الحركة علم مجال في المقترحة 2020-2015 البحثية المستقبلية االتجاهات تقديم في المشاركة - -7

 .جامعة-للبنين الرياضية التربية لكلية

 Journal ofقير بابي للبنين الرياضتتية التربية لكلية الدولية بالجريدة العلمي البحث اخالقيات لجنة اختياره  كعضتتو  - -8

Applied Sports Science 2018ا وحتى 2015-8-30 منذ. 

 

 

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

 العلمي البحث" العاشر المعيار بإعداد الخاصة االسكندرية جامعة-للبنين الرياضية التربية بكلية الجودة بلجنة عضو -- -1

 .2018-3-1" العلمية واألنشطة

 اللغات : -12

 عربي -1

 انجليزي- -2

 فرنساوي -3

 
 سنة النشر الغالف اسم الكتاب المؤلفين

 جمال عالء الدين  -1

 ناهد أنور الصباغ

 عالء الدينطارق 

 األداء مستوى لتقويم المترولوجية األسس

 للرياضيين والخططى والمهارى البدنى
 2018 

 جمال عالء الدين  -2

 ناهد أنور الصباغ

 طارق عالء الدين

 2018  علم الحركة

 ناهد أنور الصباغ  -3

 طارق يس عبدالصمد

 محمد عبدالسالم علي

 طارق عالء الدين

 2009  والتطورالحركىالنمو 

 المشروعات:

 الجهة المموله للمشروع عنوان المشروع قيمة المشروع السنة


