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 جاهعت اإلسكندزيت                           كليت التسبيت السياضيت بنين                                                      

 

  ةة العممية والعممييالسيرة الذات                                    
 

 دكتور/ عبدالباسط  صديؽ عبدالجواد حماد
 االصابات الرياضية والتأىيؿ البدنى والرياضى أستاذ 

 قسـ العموـ الحيوية والصحية الرياضية
 جامعة اإلسكندرية ج.ـ.ع -كمية التربية الرياضية لمبنيف

       Mob  :    01013288898     
       E-mail : Dr.Abd-elbaset.hamad@alxu.edu.eg 
       E-mail : drabdulbaseets@gmail.com 
       E-mail : baseetsedeek@yahoo.com  

  
                                

 البيانات الشخصية :  اواًل :    
 الجنسية : مصرى   -                      52394925090552 :     الرقـ القومى -  
 الدور الرابع    –برج اآلسراء   –تقاطع ش خميؿ حماده مع بكباشى عيسوى -محؿ االقامة :  ميامى  -  

                    جميورية مصر العربية  –االسكندرية  –اوؿ المنتزة                    
   
 المؤىالت العممية الحاصؿ عمييا :ثانيًا :  
 

 السنة القسـ العممي المؤىؿ ـ
 بكالوريوس التربية الرياضية  0

 العموـ الحيوية والصحية الرياضية
 كمية التربية الرياضية

 جامعة اإلسكندرية 

0430 
 0430 ماجستير في  التربية الرياضية 5
دكتوراه الفمسفة في التربية  5

 0440 الرياضية
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 التدرج الوظيفي الجامعيثالثًا : 
 الجامعة الكمية القسـ السنة المؤىؿ ـ
  0430 معيد ) بالتكميؼ( 0

 
 

العموـ الحيوية 
 والصحية الرياضية

 
 
 

كمية التربية 
 اإلسكندرية بنيف  الرياضية

 0430 مدرس مساعد 5
 0440 مدرس  5
 0442 استاذ مساعد 4
االصابات الرياضية استاذ  2

 والتأىيؿ 
 5994منذ 
 ـ5904الى 

االصابات ) متفرغ (استاذ  
  الرياضية والتأىيؿ

 5904منذ 
 الى اآلف 

 
 :الخبرات العممية في مجاؿ االدارة الجامعية رابعًا :  

 . ةسابق الربع دوراتلكمية, وأميف سر المجمس  عضو  لمجمس ا -0
 ـ . 5905ػ 5905مقرر لجنة شئوف التعميـ و الطالب  بالكمية لمدة عاميف  -5
  – 5994لثالث دورات سابقة وث و المعمومات الرياضية عضو مجمس أدارة وحدة البح -5

 ـ  5900 – 5909        
 حتى اآلف ) مراجع معتمد لمتعميـ  5909مراجع معتمد لجودة التعميـ واالعتماد منذ عاـ  -4

 قبؿ الجامعي , التعميـ الجامعى ( باليئية القومية لجودة التعميـ واالعتماد ) شاركت في      
 صر ,مدارس بمختمؼ مراحؿ التعميـ قبؿ الجامعي في العديد مف محافظات م 09تقييـ      
 و مراجعة وتقييـ معايير الجودة بالكمية لقسمى العموـ الحيوية و الصحية الرياضية      
 و قسـ األدارة الرياضية بناء عمى تكميؼ مف الكمية .      

  العمؿ فترات خالؿ) االسكندرية جامعة الرياضية التربية بكمية الحيوية العموـ قسـ مجمس عضو -2
 ( عميا دراسات) الدراسية المقررات توصيؼ في والمشاركة , االف وحتى 0449 عاـ منذ(  بالكمية     
  لقطاع(  التدريس شعبة) العممية التربية في والميداني العممى التدريب تقييـ لمجاف رئيس -0

 . اآلف وحتي 5990 منذ المنتزة      
 وحتي  5993الرياضية منذ رئيس كنتروؿ المتحانات النقؿ لمفرقة الثالثة  بكمية التربية  -2

 . 5903عاـ       
 المشاركة فى تنمية قدرات المدرسيف المساعديف والمعيديف بالكمية مف خالؿ القاء -3  

 ب الرياضية.تمرينات والجمباز و تدريب االلعاعدة محاضرات تـ تنفيذىا باالشتراؾ مع قسـ ال      
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 عضو مشروع تطوير مقررات قسـ العموـ الحيوية والصحية الرياضية ضمف مشروع   -4
 .   5993 – 5994( TEMPASاإلتحاد األوربي )      
 مقرر و مسئوؿ لمنشاط الثقافي والرياضي بمعيد أعداد القادة بحمواف لثالث أفواج  -09

 جامعية.       
 ة لمبنيف  ) اعضاء ىيئة التدريس رئيس مجمس أدارة صندوؽ كمية التربية الرياضي -09

 ـ و تطوير الحة الصندوؽ بتقديـ الخدمات و تكريـ أعضاء  5909ومعاونييـ ( منذ       
 ىيئة التدريس ومعاونييـ سنويا , و تدعيـ العالقات االنسانية واألجتماعية مف خالؿ      
  5909اقامة حفالت التكريـ السنوية لألعضاء الحاصميف عمى الدرجات العممية ,.منذ عاـ      
 .ـ 5902وحتى       
 عضو أساسي  في أعداد  وتنظيـ  جميع المؤتمرات والندوات العممية التي أقامتيا الكمية  -00

 ( .0)عددىا       
 تـ تكميفى مف قبؿ مجمس الكمية مديرًا لألشراؼ عمي سير الدراسة بالكمية لمدة ثالث   -05
 ـ  5909:  5993سنوات مف عاـ        
 مدير لمعسكرات التخرج لطالب الكمية مرحمة البكالوريوس  معسكر باجوش )سنوي (  -05

 لثالث مرات متتالية .      
 يف بجامعة االسكندرية المشارؾ فى لقاء الطالب األشراؼ وقيادة فوج الطالب المتميز  -04
 المتميزيف عمى مستوى الجميورية بمعيد اعداد القادة ) وزارة التعميـ العالى ( بحمواف عاـ       
 و الحصوؿ بيـ عمى المركز االوؿ عمى مستوى الجميورية .  5904 – 5905      
 مدير مركز البحوث واالعالـ التربوي لكمية التربية واألداب   جامعة القصيـ  بالمممكة  -02

 سنوات .) خالؿ فترة األعارة بالسعودية ( . 5العربية السعودية لمدة       
 مديرمركزالتدريب و خدمة المجتمع بكمية التربية واألداب  جامعة القصيـ  بالمممكة العربية  -02

 ة لمدة  عاميف  . )خالؿ فترةاألعارة بالسعودية ( .السعودي      
 رئيس لجنة تحسيف االحواؿ المالية العضاء ىيئة التدريس بالجامعات المصرية )التى -03

 تفضؿ بتشكيميا السيد االستاذ الدكتور وزير التعميـ العالى وبقرار مف المجمس االعمى        
 اآلف .وحتى  5902ت المصرية منذ  لمجامعا      

 ات والمؤسسات المحمية والدولية: المشاركات المجتمعية فى الييئخامسًا : 
 .حتى االف 5909عضو مجمس أدارة الجمعية المصرية لألصابات الرياضية والتأىيؿ بالقاىرة منذ  .0
 عضو نقابة الميف التعميمية .  .5
 عضو نقابة الميف الرياضية . .5
  ورئيس مجمس ادارة فرع االسكندرية والدلتا .عضو نقابة التأىيؿ الحركى وأصابات المالعب  .4
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 ( . SSMAعضو " االتحاد السعودي لمطب الرياضي"   )     -2
 (  ICHPERعضو  "المجمس الدولي لمصحة والتربية البدنية والترويح والرياضة والتعبير الحركي" )    -0
 ( . SAPESFعضو  "االتحاد السعودي لمتربية البدنية والرياضة" )     -2

      
 :الدورات التدريبية الحاصؿ عمييا مف مركز تنمية قدرات أعضاءىيئة التدريس والقيادات الجامعيةسادسًا :

 " اتخاذ القرار و حؿ المشكالت "-0
 " إدارة الفريؽ البحثى  .  -5
 " ميارات العرض الفعاؿ ".  -5
 " ميارات االتصاؿ الفعاؿ ".  - 4
 " كتابة البحوث و نشرىا دوليا ".  -5
 ستخداـ التكنولوجيا  فى التدريس  . ا -0
 المبادئ االساسية لتتعامؿ مع االخريف  .  -2
 استخداـ السبورة الذكية .  -3
 في استخداـ تكنولوجيا التعميـ في التدريس .  -4

 .  spssالتحميؿ االحصائي  -09
 أستخداـ الحاسوب والتعامؿ مع البيانات . -00
 .  WORDمعالجة النصوص  -05
 المعمومات وتكنولوجيا االتصاالت . -05 

 قواعد البيانات .  -04
 .  POWER POINTالعروض التقديمية  -02
 .   EXCELمعالجة جداوؿ البيانات  -00
 

 استاذ مف مراكز تنمية قدراتدورات تـ الحصوؿ عمييا بعد الحصوؿ عمى درجة سابعًا : 
 : أعضاء ىيئة التدريس والقيادات الجامعية

  بمركز تنمية قدرات أعضاء ىيئة التدريس –الجوانب القانونية والمالية فى االعماؿ الجامعية   -0 
 ـ.5904مايو  00-09بجامعة االسكندرية فى القترة مف  والقيادات       

 بالمركز الدولى لتنمية قدرا قدرات   –   TOTدورة تدريبية لتدريب المدربيف فى التعميـ الجامعى   "  -5  
 أعضاء ىيئة التدريس والقيادات بجامعة كفر الشيخ بالمشتراؾ مع الييئة القومية لضماف جودة        
 . ـ .5904فبراير   05-09التعميـ واالعتماد  فى القترة مف       

 :المؤتمػػرات و الندوات العمميػػة المشارؾ بياثامنًا : 
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 المؤتمر الدولى  الخامس لممجمس الدولي لمصحة والتربية البدنية والترويح والرياضة والتعبير -0  
 ـ واالشتراؾ ببحث 05/4/5905الحركي لمنطقة الشرؽ األوسط  بدبى االمارات العربية  المتحدة        
 وعمى نفقتى الخاصة ( )كامال فى المؤتمرنوقش و نشر       

 المؤتمر اإلقميمي الرابع لممجمس الدولي لمصحة والتربية البدنية والترويح والرياضة والتعبير  -5  
 المؤتمر 5993الحركي لمنطقة الشرؽ األوسط , كمية التربية الرياضية لمبنيف باإلسكندرية       
 الدولي الثامف " لعموـ التربية البدنية والرياضة" كمية التربية الرياضية لمبنيف , جامعة  العممي       
 .   5990 اإلسكندرية       

عداد -5  المواىب الرياضية في ضوء التطور المؤتمر العممي الدولي " إستراتيجيات انتقاء وا 
 .  5995والثورة المعموماتية" كمية التربية الرياضية لمبنيف باإلسكندرية  التكنولوجي     
 .0440القاىرة –وزارة الصحة و السكاف  –المؤتمر العممي لمطب الرياضي و اإلصابات  -4
 كمية التربية الرياضية بالقاىرة  -المؤتمر العممي الدولي  لمتنمية البشرية و اقتصاديات الرياضة  -2

     0442. 
 المؤتمر العممى الدولى لكمية التربية الرياضية لمبنات بالجزيرة جامعة حمواف )التنمبة البشرية والقضايا -0

 ـ . 5900المعاصرة ( محكـ لبحوث المؤتمر ومقرر لجنة بحوث عموـ الصحة الرياضية     
 معة حمواف ) آفاؽ مستقبمية المؤتمر العممى الدولى  الثامف لكمية التربية الرياضية لمبنات بالجزيرة جا -2

 , محكـ لبحوث المؤتمر ومقرر لجنة   5904اكتوبر  50(فى  5959لمرياضيةالعربية واالفريقية     
 ـ . 5900بحوث عموـ الصحة الرياضية     
  0-2المؤتمر الدولى لإلصابات الرياضية والتغذية ) برعاية جامعة الدوؿ العربية (خالؿ الفترة مف -3

 .بالقاىرة , محاضر فى الجمسة الثالثة لممؤتمر  5959مارس     
 :الرسائؿ العممية لدرجة الدكتوراه والماجستير التي شارؾ فى االشراؼ عميياتاسعًا : 

 رسالة عممية دكتوراه وماجستير )بعناويف واسماء  49في االشراؼ العممي عمي  ةشاركالم -
 .الدرسات العميا بالكمية (الباحثيف مف واقع سجالت         

 رسالة عممية  (059) في مناقشة رسائؿ عممية لدرجات الكتوراه والماجستير  ةشاركالم -
 : عارةالندوات و الدورات و المؤتمرات العممية التي شارؾ محاضرا بيا خالؿ فترة عممو باإلعاشرًا : 

 دورة تقويـ اداء الطالب في التربية البدنية و الرياضية التي اقاميا مركز التدريب و خدمة المجتمع  -0
 ىجرية.02/0/0404-04بكمية المعمميف بالرس خالؿ الفترة         

 دورة تنمية الميارات االساسية التي اقاميا مركز التدريب و خدمة المجتمع بالكمية خالؿ الفترة مف  -5
   ىجرية  .2-09/2/0459        

 دورة تدريبية ذوي االحتياجات الخاصة المتقدمة التي اقاميا مركز التدريب بالكمية خالؿ الفترة مف  -5
 ىجرية . 2-09/5/0455        
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 ندوة الرياضة المدرسية في دوؿ مجمس التعاوف الخميجي التي اقاميا قسـ التربية البدنية بجامعة  -4
 ىجرية .4/2/0404-5فترة الممؾ سعود خالؿ ال        

 ندوة التربية البدنية االولي التي اقامتيا االدارة العامة لمتعاليـ في منطقة القصيـ خالؿ الفترة مف  -2
 ىجرية .5-4/5/0459        

 دورة االصابات الرياضية المدرسية و التي نفذىا قسـ التربية البدنية بمركز التدريب التربوي بادارة  -0
 ىجرية . 00/0450-04التربية و التعميـ بمحافظة الرس خالؿ الفترة مف       

 تأسيس واالشراؼ عمى وحدة المياقة البدنية بكمية المعمميف بالقصيـ بالمممكة العربية  -2
 السعودية.       

 :قائمة  األبحاث التي تـ نشرىا بعد الحصوؿ عمى درجة أستاذ حادى عشر : 
 وقد نشر بتاريخ  "فاعمية التدليؾ بكوؤس اليواء عمى مرحمة االستشفاء لدي الرياضييف"  -0

 . الرياضية  ـ بالمجمة الدولية لعموـ التربية4/4/5900        
         مى بعد فتأثير برنامج تأىيمى مقترح عمى تحسيف الكفاءة الوظيفية والحركية لعضالت الطرؼ الس  -5

 ـ بالمجمة العممية لمتربية البدنية  5905/ 00/5اإلستبداؿ الكامؿ لمركبتيف " . وقد نشر  بتاريخ        
 والرياضة بكمية التربية الرياضية , جامعة حموف , مرفؽ خطاب النشر .        

 وقد تـ " برنامج تأىيمى بأستخداـ التقويـ اليدوى والضغط عمى النقاط الفعالة لتخفيؼ آالـ أسفؿ الظير  -5
 عرض و مناقشة ونشر البحث كامال بالمؤتمر الخامس لممجمس الدولى لمصحة والتربية البدنية      
  دولة – بدبى  ـ5905 سبتمبر 50-59 مف الفترة خالؿ والمقاـ االوسط الشرؽ لمنطقة والترويح     
 . المتحدة العربية االمارات     
4-         The relation between muscle fatigue and some of physiological and 

biomechanical parameters 

Abdelbasit  sediek
 1

, Mansour Attaallah
2   

 

Journal of American Science: 12 (4) :82-87 . 

  5900بحث منشوركامال  فى المجمة العممية االمريكية ديسمبر    
2-   What Is the Best Method Evaluate Muscle Fatigue an Examination 

Study For Mean Power Frequency ,Lactate And Creatine Kinase . 
In 21st Annual Congress of the European College of Sport Science, 

Vienna July 06-09,2016,Austria.     
 المؤتمر ) تـ عمى نفقة الجامعة ( وقد عرض ونوقش البحث وثـ نشره كامال في مجمد

0 -       Effect of training exercise and physical Efficiency on bone density 
for Egyptian handball players. 
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 .  االصابات الرياضية والتاىيؿ البدنى  درجة استاذ الحصوؿ عمى بعد المؤلفات العمميةثاني عشر : 
 االسكندرية  -  و التوزيع منشر ل ي) تأىيؿ وعالج ( ماى فى األصابات الرياضية  ةقراءات حديث   -0

       5905  . 
 .  ـ5904االسكندرية  –  و التوزيع لمنشر  يماىاالصابات واالسعافات االولية لمرياضييف .   -5
   و التوزيع لمنشر  يماىعالج ( .  التأىيؿ و ال برامج صابات الرياضية  )إلعالج و التأىيؿ لالفى  الجديد -5

 ـ5900االسكندرية        
 ـ . 5902  و التوزيع لمنشر  يماى .االداء الحركي لمرياضييف تطبيقات عمـ التشريح  فى   -4
 ماىى لمطباعة  .أنقاص و ضبط الوزف ( –تغذية  –الرياضة مف اجؿ الصحة ) صحة رياضية  -2

 ـ  5903والنشر, االسكندرية      
 ـ5959, االسكندرية   و التوزيع لمنشر  يماى  الحركى لإلصابات الرياضية .العالج  -0

     


