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  .سعد سالمانشارع  -شبين الكوم - محافظة المنوفية -جمهورية مصر العربيةمحل اإلقامة/  -

  التدرج الوظيفي 

لى دفعته واألول ع جيد جدًا مع مرتبة الشرفالوريوس التربية الرياضية جامعة المنوفية بتقدير عام حاصل على بك -
 .م2001عام 

 .م2002 /4 /7بتاريخ العمل بوظيفة معيد بقسم التمرينات والجمباز بكلية التربية الرياضية جامعة المنوفية  -

                 لتربيلللة الرياضللللية جامعلللة المنوفيللللة بتللللاريخملللن كليللللة احاصلللل علللللى درجلللة الماجسللللتير فلللي التربيللللة الرياضللللية  -
  م.2004 /9 /6

           ريخدكتللوراا الفلسللفة فللي التربيللة الرياضللية مللن كليللة التربيللة الرياضللية جامعللة المنوفيللة بتللاحاصللل علللى درجللة  -
 ة.م في مجال تعليم الصم البكم بعض مهارات الجمباز على جهاز التمرينات األرضي2008/  8/4

 "ة المدرسلية" لجنلة الرياضل أستاذ مساعد بقسم التمرينات والجمباز بكلية التربية الرياضية جامعة مدينلة السلادات  -
 .م2013 /12 /28منذ 

 أستاذ مشارك بقسم التربية البدنية بكلية التربية جامعة الباحة المملكة العربية السعودية. -

بيللة يقللات التمرينللات والجمبللاز والعللروض الرياضللية كليللة التر أسللتاذ مسللاعد وقللالم بعمللل رللليس قسللم نظريللات وت ب -
 م.2017الرياضية جامعة المنوفية 

 يلة الرياضليةالرياضلية كليلة الترب أستاذ التمرينات والجمباز بقسم نظريات وت بيقات التمرينات والجمباز والعلروض  -
 جامعة المنوفية.

 .وكيل كلية التربية الرياضية لشلون خدمة المجتمع وتنمية البيلة جامعة المنوفية -
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 التدريسية الخبرات
م 14/4/2002بالفرق األوللى والاانيلة والاالالة والرابعلة ملن  البدنية والعروض الرياضية التمرينات تدريس مادة -

 وحتى اآلن بكلية التربية الرياضية جامعة المنوفية.

لتربيللة م وحتللى اآلن بكليللة ا14/4/2002بللالفرق األولللى والاانيللة والاالاللة والرابعللة مللن  الجمبللاز دريس مللادةتلل -
 الرياضية جامعة المنوفية.

ة جامعللة تلدريس ملادة "التربيللة البدنيلة للذوي االحتياجللات الخاصلة" ل لالا المسللتوم السلادس بقسلم التربيللة البدنيل  -
 الباحة.

 .لحكوميةافي المدارس  ية )التدريا الميداني( ل الا الفرق الاالاة والرابعة بنيناإلشراف على التربية العمل -

 جامعة الباحة المملكة العربية السعودية. تدريس مادة اللياقة البدنية ل الا السنة التحضيرية  -

 جامعة الباحة المملكة العربية السعودية. تدريس مادة مهارات التعلم ل الا السنة التحضيرية  -

 جامعة الباحة المملكة العربية السعودية. ريس مادة مهارات االتصال ل الا السنة التحضيريةتد  -

 باحة.تدريس مادة التمرينات البدنية ل الا المستوم السابع بكلية التربية قسم التربية البدنية جامعة ال  -

 ية جامعة الباحة.تدريس مادة الجمباز ل الا المستوم السابع بكلية التربية قسم التربية البدن  -

 م.2016انتدا لتدريس مادة الجمباز للفرقة األولي بكلية التربية الرياضية جامعة المنوفية  -

 م.2016فية انتدا لتدريس مادة التمرينات والعروض الرياضية للفرقة األولي بكلية التربية الرياضية جامعة المنو  -

 .م2013م وحتى2015من   امعة الباحةعلى التدريا الميداني ل الا كلية التربية ج اإلشراف  -

 م.2018م/ 2017( للمستوم االول والااني للعام الجامعي 1تدريس مادة الجمباز) -

 م.2018م/ 2017( للمستوم االول والااني للعام الجامعي 1تدريس مادة التمرينات البدنية ) -

ة التربيلللة الرياضلللية جامعلللة م كليللل2018م/ 2017(  للمسلللتوم الالللاني للعلللام الجلللامعي 2تلللدريس ملللادة الجمبلللاز) -
 المنوفية.

كليلللة التربيلللة الرياضلللية جامعلللة  م2018م/ 2017( للمسلللتوم األول للعلللام الجلللامعي 2تلللدريس ملللادة التمرينلللات) -
 المنوفية.

 كليلللة التربيلللة الرياضلللية جامعلللة م2018م/ 2017( للمسلللتوم الالللاني للعلللام الجلللامعي 3تلللدريس ملللادة التمرينلللات) -
 المنوفية.

 كليلللة التربيلللة الرياضلللية جامعلللة م2018م/ 2017( للمسلللتوم الااللللم للعلللام الجلللامعي 3مرينلللات)تلللدريس ملللادة الت -
 المنوفية.

 .م2019م / 2018 كلية التربية الرياضية جامعة المنوفيةتدريس مادة تمرينات الفلات الخاصة  -
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 مجاالت ومصادر تمويل األبحام

 جامعة المنوفية. تم تمويل األبحام من خالل كلية التربية الرياضية -

 الخبرة المهنية واالستشارية
 .م2009 حكم جمباز عام في االتحاد المصري للجمباز  -

 .م وحتى اآلن2011من  حكم كرة هدف " جرس" للمكفوفين باللجنة البارلمبية المصرية  -

 .تى اآلنم وح2016 /7 من IBSAباالتحاد الدولي للمكفوفين "  goal ball"level oneكرة هدف " دولي حكم   -

 م .2016 /11 /25 لكرة الهدف ( ب ولة االسكندرية للسيداتTDمسلول حكام )  -

 م( وحتى اآلن.2016حكم كرة قدم للمكفوفين من )  -

م وحتلى 2018 /9 ملن IBSAباالتحلاد اللدولي للمكفلوفين "  goal ball"level TOWكلرة هلدف " دوللي حكلم  -
 .اآلن

 المكفوفين( خاصة كرة الهدف"كرة الجرس. –الصم  تدريا ذوي االحتياجات الخاصة )تعليم و    -

 .البكم حاصل على دورة في تعليم لغة اإلشارة الصم  -

ر ضو م جامعة المنوفية بح2007ألسبوع شباا الجامعات الاامن فبراير  كمدرا شارك في تدريا العرض الرياضي  -
 .رليس الجمهورية

وفيللة األزهريللة والللذي شللارك فللي اللقللا  ألقمللي الخللاب بمن قللة المن مصللمم وواضللع موسلليقى العللرض الرياضللي  -
 -3-28م حتى 2010 -3 -26للعروض الرياضية ل الا المعاهد األزهرية بالمرحلة اإلعدادية في الفترة من 

 م والذي حصل على المركز األول من بين عشرة محافظات على مستوم الجمهورية. 2010

المنوفيللة األزهريللة والللذي شللارك فللي اللقللا  ألقمللي  مصللمم وواضللع موسلليقى العللرض الرياضللي الخللاب بمن قللة   -
 -4-28حتلى  2011 -4 -26للعروض الرياضية ل الا المعاهد األزهرية بالمرحلة اإلعدادية في الفتلرة ملن 

2011 . 

 . (لسلمام بنين )فقرة حرة وفقرة باستخدام 2016مصمم العرض الرياضي لعيد جامعة المنوفية التاسع والاالاون   -

  م جامعة المنوفية.2017مساعد مخرج أول لعروض اسبوع شباا الجامعات الحادي عشر   -

 /2علة المنوفيلة بكليلة التربيلة الرياضلية جامالمقاملة " " التأهيلل الحركلي ُمحاضر في الدورة التدريبية بعنلوان  -
 م.2009

 ية بالمنوفيلةتحلت إشلراف النقابلة الفرعيلة للمهلن الرياضل "إعداد أخصالي اللياقة البدنيةُمحاضر في دورة"  -
 م.18/2/2010م حتى 2010 /6/2بالتعاون مع معهد التاقيف المهني في الفترة من 

مللارس  12:  7ريللة التخصصللية األولللى بجامعللة المنوفيللة فللي الفتللرة مللن التجاالرياضللية اإلعللداد والتجهيللز للللدورة   -
 م.  2009
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لوجيا في استخدام التكنو )ضا  هيلة التدريس جامعة المنوفية ومنها حاصل على العديد من دورات تنمية قدرات أع  -
 -اتالمللمتمر  تنظلليم -العللرض الفعللالمهللارات  -فللي أنمللات التعللليم المختلفللة مهللارات االتصللال الفعللال -التللدريس

ات البحللم أخالقيل -جللودة العمليلة التعليميلة -فلي األعملال الجامعيلةالماليلة والقانونيللة  جوانلاال -النشلر العلملي
خالقيللات أ -اإلدارة الجامعيللة -تنظلليم المللمتمرات العلميللة -التخ لليا االسللتراتيجي-إدارة الفريللا البحاللي -العلمللي

 . -مهارات التفكير -ة الناسادار  -خرالا المفاهيم الذهنية -وآداا المهنة

 /1 /29إللى  24/1حاصل على دورة في اإلسلعافات األوليلة ملن كليلة التملريض جامعلة المنوفيلة فلي الفتلرة ملن   -
 م.2004

 م.2005م ، يونيو 2004حاصل على مستويين في اللغة االنجليزية من الجامعة األمريكية يناير   -

اني" تلدريا الميلدرابعة" في مجلال التربيلة العمليلة بالملدارس الحكوميلة " الاإلشراف على الفرق الدراسية "الاالاة وال  -
 للتربية الرياضية.

 حاصل على العديد من دورات الكمبيوتر.  -

 م.1996العا كاراتيه سابا من عام  -

 .SPSSلديه خبرة في استخدام برنامج المعالجات اإلحصالية   -

 م.2008م / 2007ية الرياضية جامعة المنوفية عام بكلية التربفريا اللياقة البدنية اإلشراف على   -

 م.2003م إلى 2000مدرا جمباز بنادي الصيد المصري بالدقي في الفترة من كالعمل   -

تلى م ح2005شلباا أون اليلن" بكليلة التربيلة الرياضلية جامعلة المنوفيلة ملن  -اإلشراف على أسلرتي " الشلروق   -
 اآلن.  

 م.2008 /7نوفية لمعسكر إعداد القادة بمدينة االسماعلية اإلشراف على فوج  الا جامعة الم  -

            اإلشللراف علللى فللوج ال للالا المتميللزين رياضلليًا بمعسلللكر المجلللس القللومي للرياضللة المقللام بمدينللة بللور سلللعيد  -
 م.2008 /8

 .صاحا أكاديمية" المستقبل للجمباز " أول أكاديمية لتعليم الجمباز لأل فال بمحافظة المنوفية  -

 مشرف النشات الرياضي ل الا كلية العلوم واآلداا ببلجرشي جامعة الباحة المملكة العربية السعودية.  -

المملكلة  حاصل على المركز الااني في النشات الرياضي على مستوم جامعة الباحة لكلية العلوم واآلداا ببلجرشي  -
 العربية السعودية.

 لمنسوبي جامعة الباحة المملكة العربية السعودية. في ب ولة السباحة  األولحاصل على المركز   -

امعلة مشرف ومدرا فريا الكاراتيله بكليلة العللوم واآلداا ببلجرشلي والحاصلل عللى المركلز الالاني عللى مسلتوم ج  -
 الباحة.

ة بكليللة العللوم واآلداا ببلجرشلي والحاصلل عللى المركللز الالاني عللى مسلتوم جامعلل مشلرف وملدرا فريلا الجلودو  -
 الباحة.
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علة بكليلة العللوم واآلداا ببلجرشلي والحاصلل عللى المركلز الااللم عللى مسلتوم جام مشرف ومدرا فريا السباحة  -
 الباحة.

جامعلة  مشرف ومدرا فريا ألعاا القوم بكلية العلوم واآلداا ببلجرشي والحاصل على المركز الرابع على مستوم   -
 الباحة.

 لباحة.اببلجرشي والحاصل على المركز الااني على مستوم جامعة مشرف ومدرا كرة القدم بكلية العلوم واآلداا   -

م مشرف ومدرا فريلا التلنس األرضلي بكليلة العللوم واآلداا ببلجرشلي والحاصلل عللى المركلز الالاني عللى مسلتو   -
 جامعة الباحة.

امعة توم جمشرف ومدرا فريا تنس ال اولة بكلية العلوم واآلداا ببلجرشي والحاصل على المركز الااني على مس -
 الباحة.

فضلليه  يللةميدالبللالمخواة والحاصللل علللى  واآلداابكليللة العلللوم  واآلداامشللرف ومللدرا فريللا الكاراتيلله بكليللة العلللوم  -
 وبرونزية على مستوم الجامعة.

ضلليه ف ميداليللةبللالمخواة والحاصللل علللى  واآلداابكليللة العلللوم  واآلداامشللرف ومللدرا فريللا الجللودو بكليللة العلللوم  -
 يتين برونزية على مستوم الجامعة والمركز الاالم ترتيا عام  .وميدال

فضلليه  ميداليللةبللالمخواة والحاصللل علللى  واآلداابكليلة العلللوم  واآلداامشلرف ومللدرا فريللا السللباحة بكليللة العلللوم  -
 متنوع على مستوم الجامعة والمركز الرابع ترتيا عام  .

مركللز بللالمخواة والحاصللل علللى ال واآلداابكليللة العلللوم  واآلداامشللرف ومللدرا فريللا تللنس ال اولللة بكليللة العلللوم  -
 الخامس ترتيا عام  .

ت فضلليه بقلللوة والحاصللل علللى ميللداليا واآلداابكليللة العلللوم  واآلداامشللرف ومللدرا فريللا الكاراتيلله بكليللة العلللوم  -
 وبرونزية على مستوم الجامعة.

م صللل علللى ميللداليات فضلليه وبرونزيللة علللى مسللتو بقلللوة والحا واآلداامشللرف ومللدرا فريللا الجللودو بكليللة العلللوم  -
 الجامعة والمركز الااني ترتيا عام  .

يه متنلوع فضل ميداليلةبقلوة والحاصل عللى  واآلداابكلية العلوم  واآلداامشرف ومدرا فريا السباحة بكلية العلوم  -
 على مستوم الجامعة والمركز الخامس ترتيا عام  .

ز السلادس بقللوة والحاصلل عللى المركل واآلداابكلية العلوم  واآلدااية العلوم مشرف ومدرا فريا تنس ال اولة بكل -
 ترتيا عام  .

ة جامعلة المقاملة فلي كليلة التربيلة الرياضلي)بنين /بنات ( تحكيم( الجمباز الفني  -محاضر في دورة صقل )تدريا  -
 م. 2017مارس  25إلى  22في الفترة من بالتعاون مع االتحاد المصري للجمباز السادات 
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 األبحام المنشورةبحاي الماجستير والدكتوراا و 

امية على " تدريبات بليومترية موجهة في ضو  الخصالب الكينماتيكية لمهارة الشقلبة األمبحم ماجستير بعنوان   -
 ." بحم غير منشور كلية التربية الرياضية جامعة المنوفيةاليدين على جهاز حصان القفز

جهللاز  تللأاير اسللتخدام الكمبيلوتر جرافيللك عللى جوانللا الللتعلم للبعض مهللارات الجمبلاز علللىبحلم دكتللوراا بعنلوان "   -
 .بحم غير منشور كلية التربية الرياضية جامعة المنوفية. "التمرينات األرضية للصم البكم

 أبحام أستاذ مساعد

تأايرهللا و  المصللري االتحللاد  مت لبللاتل وفقللاً ناشللا الجمبللاز لتنميللة القللدرات البدنيللة "بحللم  دولللي بعنللوان"  -
م بالمجلللة 2010 /24/9 حمللدي أحمللد السلليد وتللوت، إبللراهيم محمللود ديللاا علللى مسللتوم االنجللاز"

 world journal of sport sciencesالدولية 

- Developing the physical abilities for gymnastic beginners according to the Egyptian federation 

Requirements and its effect on achievement level 

د ي أحملد السليحملدبحم منشور بعنوان " التعليم االلكتروني باستخدام االنترنت وأارا على تعلم التمرينات البدنية"   -
 م.2010الممتمر الدولي الاالم عشر المنعقد بكلية التربية الرياضية للبنين جامعة حلوان مارس وتوت ،

 بحللم منشللور بعنللوان " تللأاير اسللتخدام شللبكة المعلومللات الدوليللة علللى تعلللم بعللض مهللارات الجمبللاز علللى جهللاز  -
سليد وتلوت، حملدي أحملد ال" التمرينات األرضية لدم  الا الفرقة األولى بكلية التربية الرياضية جامعة المنوفيلة

 م .2009زيا مارس في الممتمر الدولي الاالم المنعقد بجامعة الزقامحمد سامي محمود 

للى جمبلاز عاللدمج بلين الصلم واألسلويا  عللى تعللم بعلض مهلارات البرنلامج تعليملي بر بعنوان "تلأاير و نشبحم م  -
 ينللاير، ةاإلسللكندري، جامعللة  للبنللين مجلللة التربيللة البدنيللة، كليللة التربيللة الرياضللية "جهللاز التمرينللات األرضللية

 م.2013

 لصلم"اعللى خفلض مسلتوم النشلات الذاللد للدم  موانع وألعاا القلوم لأل فلالجمباز البعنوان " تأاير منشور بحم   -
 م.2013مجلة التربية البدنية ،كلية التربية الرياضية، جامعة مدينة السادات يوليو 

 اتأثيرهةوطةب  السةنة الضيرةيربة بعا عةة الدا ةة لتنمية بعض عناصر اللياقةة الدنييةة  بعنوان " لديه مشروع بحم  -

 ."  سضوى الضيصيل النراسيوضغيرات الفسيولوجية على بعض الم

 أبحام أستاذ
1-“The effect of constructivist model on aspects of learning jump skill inside on the 

jump table for the seventh level students of physical education department at El 

Baha University” 

الا بعنوان"تللأاير نمللوذج بنللالي علللى جوانللا تعلللم مهللارة القفللز داخللاًل علللى  اولللة القفللز ل لل منشللوردولللي بحللم   -
يرة بنللات بللالجز المجلللة الدوليلة بكليللة التربيللة الرياضلية لل المسلتوم السللابع بقسلم التربيللة البدنيللة بجامعلة الباحللة"

 .م(2015) جامعة حلوان



  

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2-"Effect of Proposal educational program using the Keller strategy on learn some 

skills of gymnastics ground and the level of achievement of cognitive" 

الجمبلاز  "تأاير برنامج تعليمي مقترح باستخدام استراتيجية كيلر على تعلم بعض مهاراتبحم دولي منشور بعنوان  -
 م(.2016ية التربية الرياضية،جامعة أسيوت،)المجلة الدولية كل األرضي ومستوم التحصيل المعرفي "

3- "The effect of exercises using models to learn some skills of gymnastics and 

motor sensory perception for blind" 

"تةةأثير تمربنةةات باسةةضلناس المعسةةمات علةةى تعلةةي  بعةةض   ةةارات العمدةةا  بحللم دولللي منشللور بعنللوان"  -

علة حللوان المجللة الدوليلة بكليلة التربيلة الرياضلية للبنلات بلالجزيرة جام لمكفةويي""ل ركةي  واإلدراك اليس
 م(.2016)

ضية الريا بيةة التر الا المستوم األول بكلي"تأاير استخدام السبورة التفاعلية على التحصيل المعرفي في الجمباز ل  -
ة حلوان رة جامعلتربية الرياضية للبنات بالجزيالمجلة العلمية لعلوم وفنون الرياضة كلية ا جامعة المنوفية"

 م(.2017)

 ا المستوم ل ال قفزعلى  اولة ال فتحاً م مهارة القفز ياالاية األبعاد على تعل استخدام النماذج التفاعليةتأاير " -
لبنات اضية للريالتربية المجلة العلمية لعلوم وفنون الرياضة كلية ا األول بكلية التربية الرياضية جامعة المنوفية"

 م(.2018)بالجزيرة جامعة حلوان 

ليدين امامية على الشقلبة األوأدا  مهارة  مستوم التحصيل المعرفيعلى  المبرمجة الذهنيةخرالا "تأاير استخدام ال -
 معة حلوانيرة جاالمجلة العلمية لعلوم وفنون الرياضة كلية التربية الرياضية للبنات بالجز  "على  اولة القفز

 (.م2018)

 

 التي تم نشرها الكتا "المملفات"

تلاا مركلز الك م(2011"تمرينات القوة العضلية والعضالت العامللة")حمدي احمد السيد وتوت   -
 للنشر، القاهرة.

 -تمرينللللات اإل الللللة والمرونللللة وصللللف "تشللللريحي"م( 2012حمللللدي احمللللد السلللليد وتللللوت) -
 مركز الكتاا للنشر، القاهرة.اختبارات"

  للدنيا دار الوفلا"التمرينات البدنية" م( 2012) ، أحمد محمد عبد العزيزوتوتحمدي احمد السيد   -
 ال باعة والنشر، اإلسكندرية.

يلة الصلم واللدمج ملع األسلويا  فلي التربيلة البدن" م(2013، نهى محمود الصواف)حمدي أحمد السيد وتوت  -
 مركز الكتاا للنشر، القاهرة. والرياضة"

 م بعة السالم، المنوفية.م(" الجمباز الفني للمبتدلين" 2016) حمدي أحمد السيد وتوت  -
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تمرينللات  – "التمرينللات البدنيللةم( 2017حمللدي احمللد السلليد وتللوت، أحمللد محمللد عبللد العزيللز)  -
 .المنوفية، م بعة السالم" العالجية -العروض -االدوات

   .عربيةة بجمهورية مصر الصاحا المقرر االلكتروني "التمرينات البدنية" ل الا كليات التربية الرياضي -

 المنوفية. كلية التربية الرياضية جامعة ( مذكرات غير منشورة،ت -ا)الجمباز للفرقة األولى بنين"   -

 .ة المنوفيةكلية التربية الرياضية جامع ( مذكرات غير منشورة،ت -ا)الجمباز للفرقة الاانية بنين"   -

 النشر كتا قيد

 ت الحركي الزالد والتربية الرياضية"حمدي أحمد السيد وتوت "النشا -
 "تدريا -لذوي االحتياجات الخاصة "تعليم حمدي أحمد السيد وتوت " الجمباز  -
  حمدي أحمد السيد وتوت " تمرينات تأهيل اإلصابات الرياضية" -
 مركز الكتاا للنشر. حمدي أحمد السيد وتوت " أ لس الجهازين العضلي والعظمي" -

 الرسالل العلمية ومناقشةاإلشراف 

هلارة مومسلتوم أدا  توافقيلة البعنوان تأاير برنامج تدريبي عللى القلدرات   (م2011 على رسالة ماجستير) أشرف  -
 وقد تم مناقشتها.حسين عبد الونيس حسين "  للباحم  الشقلبة األمامية

 .على  اولة القفز -

ي للر عللى تعللم بعلض المهلارات األساسلية فلبعنلوان "تلأاير اسلتراتيجية كي م(2016)مشرف على رسلالة ماجسلتير  -
 رشا شلتوت.للباحاة  التمرينات الفنية االيقاعية"

رقلة الف تبعنوان "تأاير الجرافيلك عللى تعللم بعلض مهلارات الجمبلاز لتلميلذا م(2016)مشرف على رسالة ماجستير  -
 .للباحاة آية ورد الاانية للمرحلة االبتدالية"

لمسللتقيمة أاير برنللامج تلدريبي نلوعي علللي أدا  مهلارة اللدورة الهواليللة الخلفيلة اتل نلاق  رسلالة ماجسللتير بعنلوان"  -
 .للباحم عال   ن اوي  م2016 /13/3كنهاية حركية علي جهاز المتوازيين" بتاريخ 

 م( بعنللوان " الخصللالب البيوميكانيكيللة لمهللارة هونمللا كأسللاس لوضللع التللدريبات2017نللاق  رسللالة ماجسللتير )  -
  الحلا" للباحم أحمد عادل عبد الهادي أبو حجازي. النوعية على جهاز

  الندوات والممتمرات

للم عللى هلام  الملمتمر اللدولي الاا م24/3/2010حضور ورشة عمل بعنوان " الرياضة واألفلراد ذوي اإلعاقلة "  -
 م .2010عشر المنعقد بكلية التربية الرياضية للبنين جامعة حلوان مارس 

 ي ومدربي رياضة المعاقين" وزارة التربية والتعليم."مشرف حضور ندوة بعنوان -
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م 2009ملارس  5، 4حضور ندوة بعنوان " نظم وآليات ت لوير ق لاع التربيلة الرياضلية بالجامعلات المصلرية "ملن  -
 م .2009على هام  الممتمر الدولي الاالم المنعقد بجامعة الزقازيا مارس 

معللة م بكليللة التربيللة الرياضللية جا2009هللداف اإلسللتراتيجية" حضللور ورشللة عمللل بعنللوان" الرميللة والرسللالة واأل  -
 .المنوفية

يلة م على هام  الممتمر اللدولي الااللم عشلر المنعقلد بكل23/3/2010حضور ندوة بعنوان " الرياضة والصحة "  -
 م .2010التربية الرياضية للبنين جامعة حلوان مارس 

ي الااللم م على هام  الممتمر الدول24/3/2010ودة التعليم "حضور ندوة بعنوان " التربية البدنية والرياضة وج  -
 م .2010عشر المنعقد بكلية التربية الرياضية للبنين جامعة حلوان مارس 

م علللى هللام  المللمتمر الللدولي الاالللم 24/3/2010حضللور نللدوة بعنللوان " الرياضللة والسللالم وحقللوق اإلنسللان "  -
 م .2010جامعة حلوان مارس  عشر المنعقد بكلية التربية الرياضية للبنين

علللى هللام   م24/3/2010حضللور ورشللة عمللل بعنللوان " قضللايا معاصللرة للتربيللة البدنيللة والرياضللة المدرسللية "  -
 م .2010الممتمر الدولي الاالم عشر المنعقد بكلية التربية الرياضية للبنين جامعة حلوان مارس 

 م عللى هلام  الملمتمر24/3/2010والتأهيلل البلدني "حضور ورشة عمل بعنوان " تحديات فسيولوجيا الرياضلة   -
 م .2010الدولي الاالم عشر المنعقد بكلية التربية الرياضية للبنين جامعة حلوان مارس 

: 13فترة منالتنمية الريفية " كعضو المنعقد في ال-ال اقة -حضور الممتمر السابع لتنمية الريف المصري "المياا  -
 م 2009أكتوبر 15

الفتلرة ملن  شتراك في الدورة التاقيفية للمعيدين والمدرسين المساعدين بمعهلد إعلداد القلادة بحللوان فليحضور واال  -
 م.2004/ 1/12إلى  11 /26

جامعلة  ةحضور ورشة عمل بعنوان" تحويل المقلررات الدراسلية إللى مقلررات إلكترونيلة" بمقلر كليلة التربيلة الرياضلي -
 المنوفية.

اق أفل–لتربية دة في التعليم العالي" في ضو  الممتمر الدولي األول لكلية التربية )اورشة عمل بعنوان"سياسات الجو  -
 م ،جامعة الباحة.4/2015/ 15-12مستقبل( في الفترة من 

 م5/2012 /14 -13حضللور نللدوة بعنللوان "االتجاهللات الحدياللة فللي رعايللة الموهللوبين والمتفللوقين" فللي الفتللرة مللن -
 باحة.تحت رعاية كلية التربية جامعة ال

تربيلة م تحلت رعايلة كليلة ال5/2012 /15حضور ندوة بعنوان "البحوم المسلتقبلية فلي مجلال التعلليم االلكترونلي"  -
 جامعة الباحة.

امعلة م ،ج4/2015/ 15-12أفاق مسلتقبل( فلي الفتلرة ملن –حضور الممتمر الدولي األول لكلية التربية )التربية  -
 الباحة.

 



  

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 العضوية

 .لتمرين والمناعةعضو الجمعية الدولية ل -
-The International Society of Exercise and Immunology   

- - European Society for Medical Oncology (ESMO)                                                          

 .عضو الجمعية األوروبية ال بية لعلم األورام  -

 International Society for technology in education (iste)عليم عضو الجمعية الدولية لتكنولوجيا الت  -

 Journal of the International Society of Sportsعضللو الجمعيللة الدوليللة للتمللرين والتغذيللة   -

Nutrition  

 orthopaedicsoneعضو اجلمعية الدولية جلراحة العظام  -

 .م2009 /9م وحتى 2008 /10المنوفية من عضو لجنة المكتبات بكلية التربية الرياضية جامعة   -

 .م2010/  9/ 9م  وحتى 2009 /9بكلية التربية الرياضية جامعة المنوفية من عضو لجنة التعليم  -

 .م2010م وحتى 2008من  عضو مجلس إدارة مركز الخدمة العامة بكلية التربية الرياضية جامعة المنوفية -

 م.2009/ 20/10م وحتى 2009 /3الرياضية جامعة المنوفية من عضو لجنة الدراسات العليا بكلية التربية  -

 .م2009 بكلية التربية الرياضية جامعة المنوفيةعضو مجلس قسم التمرينات والجمباز  -

 م بكلية التربية الرياضية جامعة المنوفية..2009عضو كنترول دور نوفمبر  -

 اضية جامعة المنوفية.م بكلية التربية الري2010 /2009عضو كنترول الفرقة الاالاة  -

 م بكلية التربية الرياضية جامعة المنوفية.2011 /2010عضو كنترول الفرقة األولى  -

 .بجامعة المنوفية فرع السادات"البوابة االلكترونية" عضو  -

 عضو مجلس قسم التربية البدنية كلية التربية جامعة الباحة المملكة العربية السعودية.  -

 مر المصرية.عضو بجمعية الهالل األح -

 م.2016رليس لجنة اللياقة البدنية باختبارات القدرات كلية التربية الرياضية جامعة المنوفية  -

 م.2016عضو كنترول القدرات كلية التربية الرياضية جامعة المنوفية   -

 م.2016عضو الجودة بكنترول كلية التربية الرياضية جامعة المنوفية   -

 /6م( وحتللى2015)الجمبللاز بكليللة التربيللة الرياضللية جامعللة مدينللة السللاداتأمللين سللر مجلللس قسللم التمرينللات و  -
 .م2017

 منسا الجودة لقسم التمرينات والجمباز جامعة مدينة السادات.   -

 م.2017رليس لجنة البدني في اختبارات القدرات كلية التربية الرياضية جامعة المنوفية  -

 م.   2018لية التربية الرياضية جامعة المنوفية في اختبارات القدرات ك رليس لجنة ال ول والوزن  -

 م.2018م / 2017رليس كنترول المستوم األول كلية التربية الرياضية جامعة المنوفية  -
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جامعلة  قالم بعمل رلليس قسلم نظريلات وت بيقلات التمرينلات والجمبلاز والعلروض الرياضلية كليلة التربيلة الرياضلية  -
 م وحتى االن.2017المنوفية من  

 م.2017ضو لجنة المكتبات بكلية التربية الرياضية جامعة المنوفية ع  -

 م وحتى اآلن.2018بكلية التربية الرياضية جامعة المنوفية منذ  عضو لجنة التعليم  -

 رليس لجنة شلون خدمة المجتمع وتنمية البيلة.  -

 ن.م وحتى اال 2018ية من  وكيل كلية التربية الرياضية لشلون خدمة المجتمع وتنمية البيلة جامعة المنوف  -

 
 

 
                                                                                                                            

 


