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. بيانات شخصية:1   

حمد محمد عبد المنعم ابراهيم عالمأ االسم:  

30/9/1982تاريخ الميالد:  

مصريالجنسية:   

 الديانة: مسلم

متزوجالحالة االجتماعية:   

   نقابة المهن الرياضيةالنقابة التي ينتمي إليها: 

28209301802236 (:رقم البطاقة )عائلية  

اإلسكندريةمحافظة:  ثانيقسم المنتزه جهة إصدارها:    

   ثان المنتزه اإلسكندرية 2ال زهوربرج  25ش نطوسو عنوان السكن:

التليفون:رقم     5680125 -03 (02+) الموبايل:رقم  01002084568 (02+)   

(E-mail ) اإللكترونيالبريد    
- dr.ahmed.allam@alexu.edu.eg 

- Ahmed.allam@pua.edu.eg 

- Allam309@yahoo.com 
 

. بيانات الوظيفة احلالية:2  

مدرس دكتور الوظيفة:  

2012/  11/  25 تاريخ االلتحاق بها:  

اإلسكندريةكلية التربية الرياضية للبنين جامعة  الجهة التابع لها:  

أصول التربية الرياضية القسم:  

التربية الرياضية التخصص العام:  

  العلمية:. املؤهالت والدراجات 3
 الدرجة العلمية سنة الحصول على الدرجة الجامعة / الكلية

  جامعة االسكندرية 
 للبنين كلية التربية الرياضية

 بكالوريوس تربية رياضية 2003

 ماجستير 2008

 دكتوراه 2012
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   األكادميى:التدرج الوظيفى  -4

21  /7 / 2008 :إلى   5  /1  /2005  معيد من: 

24  /11  /2012 :إلى   22  /7  /2008  مدرس مساعد من: 

:إلى حتى تاريخه  25  /11  /2012  مدرس من: 

  بتدريسها:املواد التي يقوم  -5

  سويرولاكبلا ةلحرم 

 الرياضية.سيكولوجية التدريب والمنافسات  -

 .سيكولوجية الجماعات الرياضية -

 الرياضية.سيكولوجية القيادة  -

 .الرياضيعلم االجتماع  -

 .التربويعلم النفس  -

 .لياآلالحاسب  -

 .التدريب الميداني -

  ايلعلا تاساردلا ةلحرم 

 دبلوم.( 8509)الرياضية مقدمة في الدافعية  -

 دبلوم.( 8512مقدمة في سيكولوجية القيادة ) -

 دبلوم.( 8504) الرياضيمدخل في علم النفس   -

 دبلوم.( 8571األسس النفسية للمنافسات )  -

 دبلوم.( 8503نظريات وفلسفة التربية الرياضية )  -

 دبلوم.( 8575) الرياضى النشاط في العقلى التدريب  -

 (.( )ماجستير8609علم النفس كمهنة )  -

 ماجستير.(  8610للرياضيين ) النفسيدراسة في االعداد  -

 ماجستير.( 8606)النفسى  والقياس االختبار في دراسة  -

 ماجستير. (8604) الرياضى النفس مشاكل علم في بحث حلقات  -

 ماجستير( 8613والمنافسات )سيكولوجية التدريب  فيدراسة متقدمة   -
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   :العلميةاالحباث  -6
أثر تنمية كل من التصووووور العقلى وتركيز االنتباه على دقة التصووووويب تح   رو   (:2008أحمد محمد عالم ) -

جامعة  للبنين كلية التربية الرياضوووية  منشوووورة رسوووالة ماجسوووتير  ير  سووونة  18التعب لناشووور كرة السووولة تح  

  اإلسكندرية.

باه وتأثيرهمقترح لتحسووووووين تركيز  تدريبيبرنامج  (:2012)أحمد محمد عالم  - قة بعض  االنت  تاالداءاعلى د

جامعة  للبنين كلية التربية الرياضية  منشورة رسالة دكتوراه  ير  السلة الخططية الفردية الهجومية لناشر كرة 

  اإلسكندرية.

مسووابقات العروا الرياضووية وعالقتها بالشووخصووية  فيالمشوواركة  (:2016محمد محمد القط ) عالم أحمد محمد  -

عدد  الرياضة المجلة العلمية لعلوم وفنون  اإلسكندرية الرياضية لدى طالب كلية التربية الرياضية بنين جامعة 

  مصر. بالجزيرة كلية التربية الرياضية للبنات   4يونيو جزء 

تأثير العروا الرياضية على بعض القدرات النفس حركية (: 2017)أحمد محمد عالم  شعبان سمير عبد النبى  -

  3عدد فبراير جزء  الرياضووووة المجلة العلمية لعلوم وفنون  الرياضووووية لطالب كلية التربية  بداللة منظومة فيينا

 مصر. بالجزيرة كلية التربية الرياضية للبنات 

دراسوووووة تحليلية لفاعلية تأثير االسوووووتجابة الحركية على دقة  (:2017محمد محمود سوووووليمان ) عالم أحمد محمد  -

  “المجلة العلمية " تطبيقات علوم الرياضوووة  سووونة  20وسووورعة أداء العراع المسووولحة للمبارزين الناشووو ين تح  

 مصر. اإلسكندرية جامعة  للبنين كلية التربية الرياضية 

تأثير العروا الرياضية مع استخدام  (:2018)محمد عالم  أحمدشر   محمد مسعود  شعبان سمير عبد النبى  -

التغعية الراجعة الحيوية علي تحسووووين بعض المتشوووورات الفسوووويولوجية ومسووووتوي االداء لدي طالب كلية التربية 

 مصر. اإلسكندرية جامعة  للبنين كلية التربية الرياضية   “المجلة العلمية " تطبيقات علوم الرياضة   الرياضية

- Walid Salah Aly El Mesawy , Ahmed Mohamed Allam (2015): The Six Thinking Hats and 

Their Effect on Improving Lesson Planning Skill and attitudes for Internal Field Training 

Students in Faculty of Physical Education for Men, Issue (June) No.cod (302), International 

Journal of Sports science and Arts(IJSSA), Faculty of physical education for girls in Gezira- 

Egypt. 

- Ashraf Sobhy Younis, Ahmed Mohamed Allam (2015) Habits of Mind for the Specialty 

Teaching Student’s, Faculty of Sport Education for Men, Alexandria university. 

- Ahmed Mohamed Allam, Ashraf Sobhy Younis (2015): Applied Vision to the Habits of Mind 

in the Field of Teaching Physical Education Curriculum, Issue (June) No. cod (306), 

International Journal of Sports science and Arts(IJSSA), Faculty of physical education for girls 

in Gezira- Egypt. 
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 جمال اجلودة: يفالدراسات والبحوث  -7
 "اجتماعية( - طالبية أنشطة - )تعليمية للطالب المقدمة الخدمات جودة حول دراسة "فيالمشاركة  -

   "نظم التقييم المستخدمة  فيدراسة الستطالع رأى الطالب والمستفيدين  فيالمشاركة  -

 لية لتطبيق المصداقية والنزاهة".آوضع  فيالمشاركة  -

" دراسووة عن مصووادر التمويل العاتى بالكلية راية اقتصووادية مسووتقبلية .... لتطوير اداء االقسووام  فيالمشوواركة  -

 جامعة االسكندرية ". -العلمية واالدارية بكلية التربية الرياضية للبنين 

 رية.جامعة االسكند –"دراسة االستثمار االمثل للموارد المتاحة بكلية التربية الرياضية للبنين  فيالمشاركة  -

 واسووووووتحدا  والمقررات البرامج لتطوير الالزمة والبشوووووورية المادية اإلمكانات لتقييم دراسووووووة فيالمشوووووواركة  -

 جديدة. تخصصات

دراسووووة لتحديد االحتياجات التدريبية ألعهوووواء هي ة التدريس والهي ة المعاونة والجهاز اإلداري  فيالمشوووواركة  -

 بالكلية.

 - )البكالوريوس بمرحلتي جديدة برامج واسووووووتحدا  تعليمية القائمةال البرامج مالئمة دراسووووووة فيالمشوووووواركة  -

 العمل. سوق احتياجات ضوء في اإلسكندرية جامعة للبنين الرياضية التربية بكلية( العليا الدراسات

 دراسة بعنوان احتياجات المجتمع المحيط من المشروعات البحثية. -

 اإلشرا  على الرسائل العلمية وتدريس المقررات. فيدراسة مالئمة تخصص عهو هي ة تدريس  -

  املشاريع: -8

 (.QAAPللجودة ) داخليعهو في الفريق التنفيعي لمشروع انشاء نظام  -

 (CIQAP) لالعتماد والتأهيل المستمر عهو في الفريق التنفيعي لمشروع التطوير -

لكلية التربية الرياضووية للبنين  العاليلتميز متسووسووات التعليم  تنافسوويشووارف في دعداد وكتابة مشووروع  -

  .2013جامعة اإلسكندرية 

التطوير المسووتمر لهوومان " العالي بعنوانللمشووروع التنافسووي لتميز متسووسووات التعليم  التنفيعيالمدير  -

 10 )تمويل" بكلية التربية الرياضووووووية للبنين جامعة اإلسووووووكندرية  واإلداري والخدميالتميز األكاديمى 

  مليون(

  .2015الدورة التاسعة  -لمعمل الميكانيكا الحيوية  الدوليشارف في دعداد وكتابة مشروع االعتماد  -

 مليون تمويل) الحيوية الميكانيكا لمعمل الدولي العتمادا مشووروع أنشووطة تنفيع على والمتابعة االشوورا  -

 ونصف(
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 :العلميةاالشراف على الرسائل  -9
 اسم الباحث عنوان الرسالة ماجستير / دكتوراه

 دكتوراه
دراسووة تحليلية لبعض الجوانب االجتماعية والنفسووية 

 التعصب فى المجال الرياضي  لظاهرة
 حسن محمود ابراهيم الدعمة 

 دكتوراه
المرونة النفسوووية وعالقتها بمصوووادر الثقة الرياضوووية 

 ودافعية االنجاز لدى الرياضيين 
 والء محمود ابو زيد 

 ماجستير 
تقييم االشووتراطات الصووحية فى المنشوودت المدرسووية 

 للمرحلة االعدادية فى ضوء معايير الجودة 
 محمد عبد السالم عبد الفراج 

 دكتوراه 

تووأثير العروا الريوواضوووووويووة على تحسووووووين بعض 

قابلين  يا ال عاقين ذهن كاءات للم لع ية وا بدن قدرات ال ال

 سنة  12 – 9للتعلم للمرحلة السنية من 

 توفيق سالم السيد 

 ماجستير 

للتفكير على  CORTتأثير برنامج قائم على نموذج 

الطالب المعلمين بكلية واتجاهات التحصيل المعرفي 

 التربية الرياضية 

 ايهاب عمر شفيق عيسي 

 دكتوراه 

تدريس مع العكاء الحركى على  أسوووووولوبيثر تفاعل أ

بعض القدرات البدنية والمهارات الحركية االسوواسووية 

 لتالميع المرحلة االبتدائية 

 محمود شومان  أشر 

 دكتوراه
تأثير اسووووتخدام تقنية العالج بخط الزمن على التأهيل 

 النفسي لالعبين المصابين رياضيا  
 محمد طه عبد الحميد على 

 ماجستير 

ستخدام التمرينات  فى تحسين بعض  باألدواتتأثير ا

القدرات التوافقية والسووووومات النفسوووووية لدى الطالبات 

 ير الممووارسوووووووات للنشووووووواط الريوواضووووووي بجووامعووة 

 االسكندرية 

 دينا عماد الدين نوفل احمد 
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 :التدريبيةالدورات وورش العمل والدورات  -10

 عنوان الدورة تاريخ الدورة الجهة المانحة

مركز تنمية قدرات 

أعهاء هي ة 

التدريس والقيادات 

 بجامعة اإلسكندرية

Faculty and 

Leadership 

Development 

Center 

(FLDC) 

 2006يوليو  26 - 22
 التدريس الفعال

 "Effective Teaching " 

2007مايو  24 - 22  
 مهارات االتصال

 "Communication Skills " 

 2007مايو  10 – 8
 مهارات التفكير

 "Thinking Skills " 

 2007مايو  21 – 19
 الش ون المالية

 "Financial Affairs " 

 2007يونيو  4 – 2
 اتخاذ القرار وحل المشكالت

"Decision Making & Problem Solving " 

 " Research Methodology"  2007مايو  29 – 26

 2012أبريل  3 - 2
 التعليميةمعايير الجودة في العملية 

"Quality Standards in Learning  "  

 2012فبراير  12 – 11
 نظم االمتحانات وتقويم الطالب

Student Evaluation and Examination Techniques 

 2012ابريل  1 -مارس  31
 نظم الساعات المعتمدة

 "The Credit Hour System  "  

2012يناير  31 – 30  
للبحو  العلمية الدوليالنشر   

 "International Publishing of Research  "  

2012فبراير  14 – 13  
 تنظيم المتتمرات العلمية

 "Organizing Scientific Conferences 

1-2/7/2017 

 تنفيع المشروعات الممولة وددارة الفريق البحثي

Funded Research Implementation and Research 

Team Management 

8-9/7/2017 
 تصميم وانتاج المحتوي الرقمي

Design and Developing the digital content 

12-13/7/2017 
 آداب وسلوكيات المهنة

Etiquette Conduct and Code of Ethics 

17-18/7/2017 
 الجوانب المالية والقانونية فى االعمال الجامعية

University Legal & Financial Aspects 

26-27/7/2017 
 ابتكارية حل المشكالت وصنع القرار

Innovative Problem-Solving and Decision-Making 
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 الدورةعنوان  الدورةتاريخ  الجهة المانحة

 جودة لهمان القومية الهي ة

  واالعتماد التعليم
National Authority for 

quality assurance and 

accreditation of 

education 

(NAQAAE) 

18-20/4/2017 
 دورة المراجعة الخارجية لكليات ومعاهد التعليم العالى

External Review for H.E. Institutes 

5-8/2/2018 
 دورة التقويم العاتي لمتسسات ومعاهد التعليم العالى

Self-Assessment for H.E. Institutes 

الجودة مركز ضمان 

 بجامعة اإلسكندرية

 2013يناير  6دلى  5
اعداد الخطة السنوية للمراجعة الداخلية في محورى القدرة 

 المتسسية والفاعلية التعليمية

 مهام منسقى الوحدات 2016مارس  23

 مهام منسقى زيارة االعتماد  2015ديسمبر  16

 كلية التربية الرياضية للبنين

9  /12  /2014 

 
 كيفية رفع االمتحانات الكترونيا باستخدام الموديل "

5  /1  /2014 

 

فسيولوجيا التنفس اثناء المجهود البدني : محددات االداء 

 البدني لدى الرياضيين ذوى المستوى العالى "

مشروع التدريب على 

تكنولوجيا المعلومات 

 واالتصاالت بجامعة

 اإلسكندرية

12  /3  /2013 

           حتى        

16  /4  /2013 
 " adobe Photoshopالرسم باستخدام 

 دور المو ف الجامعى في الجودة واالعتماد  2016/  10/ 18 جامعة فاروس 

 International Computer“األلى الدولية فى قيادة الحاسووووووب  الرخصووووووة ICDLحاصوووووول على شووووووهادة  -

Driving License Syllabus Version: 3.0 

- Certificate participated in a two days’ workshop on the use of DARTFISH Video 

analysis software in sports training and physical education. 

- Successfully Completed the Oracle University Course Oracle Database 10g: 

Application Server Admin I 

- Having Attend the Course of Introduction to uncertainty of measurement for 

beginners According to ISO 17025 Standard for Laboratory Accreditation ,30 April 

2016. 

- Having Attend the Course of Statistical Quality Control Techniques According to 

ISO 17025 Standard for Laboratory Accreditation ,25 May 2016.  

- Having Attend the Course of Laboratory Safety for ISO 17025,18 July 2016. 
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 اجلودة:األنشطة املختلفة فى جمال نظم إدارة  -11

منع وحدة ضوووومان الجودة بكلية التربية الرياضووووية للبنين جامعة اإلسووووكندرية في الفريق التنفيعي لعهووووو  -

  2005نشأتها 

من عام  وحدة ضوووووومان الجودة بكلية التربية الرياضووووووية للبنين جامعة اإلسووووووكندريةل التنفيعينائب المدير  -

 .2013/  7وحتى  2012

 2013/  8من  ن جامعة اإلسووووكندريةبكلية التربية الرياضووووية للبنيالمدير التنفيعي لوحدة ضوووومان الجودة  -

 اآلن. وحتى

 شارف فى دعداد الخطة االستراتيجية لجامعة اإلسكندرية. -

هعه الفترة  )خالل وحتى االن 2016/  11/  1لمركز ضووومان الجودة بجامعة فاروس من  التنفيعيالمدير  -

 الهندسووووووة كلية  وهيكليات لالعتماد من قبل الهي ة القومية لهوووووومان جودة التعليم واالعتماد  أربعتقدم  

  األسنان.كلية طب  الدولية كلية الدراسات القانونية والمعامالت  الفنادق كلية السياحة وددارة 

  .2020 /2016عهو في فريق اعداد الخطة االستراتيجية لجامعة فاروس  -

 العليا.الئحة الدراسات  بتحديثاصة عهو في اللجنة الخ -

  .2018عهو في اللجنة الخاصة بتعديل الئحة البكالوريوس لنظام الساعات المعتمدة  -

عداد الخطة االسووووووتراتيجية  - ية للبنين جامعة  2014 - 2009المشووووووواركة فى د ية الرياضوووووو ية الترب لكل

 االسكندرية.

 جامعة االسكندرية. -لرياضية للبنين المشاركة فى دعداد الدراسة العاتية لكلية التربية ا -

 جوامعوة للبنين الريواضوووووويووة التربيووة كليووةل 2019 - 2014 الوعاتى التمويول خطووةالمشووووووواركوة فى دعوداد  -

 .اإلسكندرية

 جامعة االسكندرية. -المشاركة فى دعداد دليل للتو يف الو يفي لكلية التربية الرياضية للبنين  -

بكلية التربية  اإلداريالجهاز  -المشوووواركة فى اعداد دليل الممارسووووات األخالقية ألعهوووواء هي ة التدريس  -

 جامعة اإلسكندرية  -الرياضية بنين 

 لمعمل الميكانيكا الحيوية الدولياالشرا  والمتابعة على تنفيع أنشطة مشروع االعتماد  -

 العاليلتعليم المدير التنفيعي للمشروع التنافسي لتميز متسسات ا -

 .للكليةالمشاركة في دعداد الخطة البحثية  -

 .المشاركة في اعداد الخطة البحثية لتخصص علم النفس الرياضى -
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 .بالكلية الثالثة المانحة بالبرامج الدراسية المقررات وتوصيف دعداد فى ومشارف عهو -

رئيس فريق لجنة محاكاة لزيارة االعتماد لمعهد اإلسووكندرية العالى للهندسووة والتكنولوجيا خالل الفترة من  -

 .  2018فبراير  24الى  20

 االخرى:اخلربات  -12

  .بالكلية الرياضي النفس علم معمل عن مس ول -

 الماجستير.األكاديمي لطالب مرحلة الدبلوم ومرحلة االرشاد  -

 والمنافسات(ددارة العملية التدريبية  )مادةمحاضر باألكاديمية األولمبية للقادة الرياضيين  -

 .وحتى اآلن 2013عهو بمجلس الكلية منع عام  -

 .واالعتماد التعليم جودة لهمان القومية للهي ة التابعة الخارجية المراجعة بلجان وعهو مقرر -

 العاليعهو في لجنة استالم المشروعات الطالبية بجامعة طنطا التابعة إلدارة مشروعات تطوير التعليم  -

 بجمهورية مصر العربية. 

 .الرياضية التربية أصول بقسم والتخلفات والنظرية الشفوية االمتحانات لجان عهو -

 .بالكلية والكنترول المراقبة أعمال بلجان عهو -

 .الرياضية القدرات باختبارات الكنترول لجنة عهو -

 .السابقة لألعوام بالكلية العلمية والمتتمرات العلمى القسم متتمرات فاعليات تنظيم في مشارف عهو -

 .الكلية لطالب الطالبية األنشطة تنظيم في مشارف عهو -

 .2010 وحتى 2005 عام من بالكلية والتغعية الطالبى اإلسكان قسمي على مشر  -

 .الدراسى باجوش معسكر على اإلشرا  -

" نحو  واالعتماد بعنوانبالهي ة القومية لهمان جودة التعليم  العاليالتعليم  واحتفالية قطاعحهور متتمر  -

لة نوعية  عاليالتعليم  فينق لك يوم االثنين الموافق  ال فاالت الكبرى  25" وذ عة االحت قا جامعة  -مايو ب

 القاهرة.


