
 
 أحمد داود الحميدهيثم عبد  /لدكتورلألستاذ االسيرة الذاتية 

  علوم الصحة الرياضية ورئيس قسم أستاذ فسيولوجيا الرياضة

 م1/1/20209أخر تحديث بتاريخ 

 الشخصية:البيانات  .1

 :هيثم عبد الحميد أحمد داود االسم 

 :مصري  الجنسية. 

  م1973القاهرة  الميالد:تاريخ ومكان. 

  :التربية  كلية- علوم الصتتتحة الرياضتتتة ستتتمقورئيس الرياضتتتة فستتتيولوجيا أستتتتاذ العمل
 جامعة حلوان.-الرياضية للبنين

  جامعة حلوان. –رئيس تحرير المجلة العلمية للتربية البدنية وعلوم الرياضة 

 201001774543: محمول+  

  إلكتروني:بريد haitham_dawoud@pem.helwan.edu.eg 

  الشخصي:الموقع http://fac.ksu.edu.sa/hdaoud/home 

 :العربية واإلنجليزية اللغات 

  الحاستتتتل ا ليبرامج  استتتتتخدام وتدريستامة في  إجادة العملية:المهارات (ICDL) 
 .(IT) والصيانةوالشبكات 

  حاصتتتتتتج علة جائزة أحستتتتتتن الرستتتتتتائج العلمية دكتورال في مجاع العلوم التربوية علة
 .2003/  2002مستوى جامعة حلوان 
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 العلمية:المؤهالت  .2

  كلية التربية الرياضية للبنين بالهرم  حلوان،جامعة  ،2003دكتورال في فسيولوجيا الرياضة

لغذائية المضرررادأل لدةسررردأل على مسرررتو  ابعض المكمالت  تأثير“ الرسرررالة:عنوان  مصرررر، –

المتغيرات الفسرريولوجية بعد سداح حمل تدري   إنزيم السرروبر سةسرريد دوسررميوتيز وبعضنشررا  

  .“ الرياضيينلد   وألهوائيهوائي 

  كلية التربية الرياضرررررية للبنين  حلوان،جامعة  ،1999ماجستتتتتير في فستتتتيولوجيا الرياضتتتتة

 إنزيمي" تأثير حمج التدريل الهوائي والالهوائي علة مستتتتتوى تركيز  الرسررررررالة:عنوان  مصررررررر، –بالهرم 

HBDH، CPK لدى الرياضيين الستشفاءفترة األداء وخالع  بعد."  

  (بتقدير عام جيد جدا  )تخصررررررررري تربية رياضرررررررررية  ،1995بكالوريوس التربية الرياضتتتتتتية 

 مصر. –كلية التربية الرياضية للبنين بالهرم  حلوان،جامعة 

 الوظيفي:التاريخ  .3

 جامعة حلوان –بكلية التربية الرياضية للبنين بالقاهرة  سم علوم الصحة الرياضيةرئيس ق 
 .حتة ا نو  2019من 

 بكلية التربية الرياضتتية للبنين  أستتتاذ فستتيولوجيا الرياضتتة بقستتم علوم الصتتحة الرياضتتية
 .م2014من  جامعة حلوان –بالقاهرة 

  رئيس تخصص فسيولوجيا الرياضة بقسم علوم الصحة الرياضية بكلية التربية الرياضية
 جامعة حلوان. –للبنين بالقاهرة 

  كلية علوم الرياضة  –أستاذ فسيولوجيا الرياضة المشارك بقسم فسيولوجيا الجهد البدني
 .م2018 – م2012من  جامعة الملك سعود –والنشاط البدني 

 كلية التربية البدنية  –فستتيولوجيا الرياضتتة المشتتارك بقستتم الصتتحة وعلوم الحركة  أستتتاذ
 .م2012 – م2008من  سعودجامعة الملك  –والرياضة 
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 جامعة  –دكتور بقستتتتتتتم العلوم الصتتتتتتتحية بكلية التربية الرياضتتتتتتتية للبنين بالقاهر  مدرس
 .م2008 -م 2003من  حلوان

 جامعة  –مستتتتاعد بقستتتتم العلوم الصتتتتحية بكلية التربية الرياضتتتتية للبنين بالقاهر  مدرس
 .م2003 -م 1999 حلوان من

 ن م جامعة حلوان – ةبقستتتتم العلوم الصتتتتحية بكلية التربية الرياضتتتتية للبنين بالقاهر  معيد
 .م1999 – م1995

  رئيس وحدة التعليم االلكتروني والتعلم عن بعد بكلية علوم الرياضتتتتتتة والنشتتتتتتاط البدني– 
 .م2013 -م 2010من  جامعة الملك سعود

 التأهيج البدني واإلصتتتابات لفر  وأخصتتتائي والبدنية القياستتتات الفستتتيولوجية  مدير مركز
 .م2007 – م2002 المصري  األهليبالنادي  ألعاب الماء

 م2002 – م1999 بنادي المعادي الرياضي واليختفي كرة اليد الناشئين  لفر   مدرب.  

 المشاركة في األنشطة االجتماعية والثقافية والرياضة .4

 إدخاع  أخصائي( بيانات الحاسل ا لي لتحليجScouting بطولة العالم التاسعة للشباب )
 المباريات(.م )أنظمة تحليج وتقويم بيانات 1993في كرة اليد بالقاهرة للعام 

 ( يج المباريات نات الحاستتتتتتتتتتل ا لي لتحل يا عالم Scoutingمدرب لمدخلي ب ( بطولة ال
 م.1999 القاهرة-اليدالسادسة عشر للرجاع في كرة 

 ( مدرب لمدخلي بيانات الحاستتل ا لي لتحليج المبارياتScouting بطولة العالم الثالثة )
 م.2007 القاهرة-اليدلألندية في كرة 

 :سابقة وحالية الجامعةلجان عمج داخج وخارج  ةعضوي .5

 جامعة حلوان. –للبنين بالقاهرة  لرياضيةة الية التربيكمجلس  عضو 

 جامعة حلوان. –للبنين بالقاهرة  لرياضيةة الية التربيكبالدراسات العليا  ةجنل عضو 

 لجنة حلقات البحث بقستتتم علوم الصتتتحة الرياضتتتية بكلية التربية الرياضتتتية للبنين  رئيس
 جامعة حلوان. –بالقاهرة 

http://faculty.ksu.edu.sa/Daoud/PublishingImages/Pics/Shahadet%20Takder4.jpg
http://faculty.ksu.edu.sa/Daoud/PublishingImages/Pics/Shahadet%20Takder4.jpg
http://faculty.ksu.edu.sa/Daoud/PublishingImages/Pics/Shehadet%20Takder5.jpg
http://faculty.ksu.edu.sa/Daoud/PublishingImages/Pics/Shehadet%20Takder5.jpg
http://faculty.ksu.edu.sa/Daoud/PublishingImages/Pics/Scout%202007.jpg
http://faculty.ksu.edu.sa/Daoud/PublishingImages/Pics/Scout%202007.jpg


 
- 4 - 

 علوم الرياضتتتتتتة والنشتتتتتتاط البدنيبكلية والتعلم عن بعد  م االلكترونييرئيس وحدة التعل – 
 .جامعة الملك سعود

  جامعة-أمين مجلس قسم فسيولوجيا الجهد البدني بكلية علوم الرياضة والنشاط البدني 
 سعود.الملك 

 واالعتماد األكاديمي )األيزو( بكلية علوم الرياضتتتة والنشتتتاط  ةعضتتتو لجنة مشتتترود الجود
 البدني، جامعة الملك سعود.

 علوم الرياضتتتتتة والنشتتتتتاط البدني لموقع كلية  االلكترونيةوالتعامالت  البوابة ةمقرر لجن-
 سعود.الملك  جامعة

 جامعة  – علوم الرياضتتة والنشتتاط البدنيبكلية واالختبارات  الدراستتيةالجداوع  ةعضتتو لجن
 .الملك سعود

 علوم الرياضتتتتة  كلية-االعتماد األكاديمي بقستتتتم فستتتتيولوجيا الجهد البدني  ةعضتتتتو لجن
 جامعة الملك سعود. – والنشاط البدني

 جامعة الملك سعود – علوم الرياضة والنشاط البدنيالقبوع والتسجيج بكلية  ةعضو لجن. 

 جامعة الملك  – علوم الرياضتتتتتتة والنشتتتتتتاط البدنيدالت الطالبية بكلية اعضتتتتتتو لجنة المع
 سعود.

 كلية علوم  -لجنة الشتتتتئون التعليمية واألكاديمية بقستتتتم فستتتتيولوجيا الجهد البدني  رئيس
 جامعة الملك سعود. – الرياضة والنشاط البدني

 كلية علوم الرياضتتتتتتتة  -لجنة التدريل الميداني بقستتتتتتتم فستتتتتتتيولوجيا الجهد البدني  رئيس
 جامعة الملك سعود.  – والنشاط البدني

 كلية علوم  -بقستتم فستتيولوجيا الجهد البدني  رئيس لجنة الدراستتات العليا والبحث العلمي
 .جامعة الملك سعود – الرياضة والنشاط البدني

 .عضو فريق الطوارئ بالكلية 
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 ف نظام إدارة الجودة لعضو لجنة م(ISO:9001) 

   سيس برنامج الماجستير بقسم فسيولوجيا أتالماجستير ومشارك في برنامج عضو لجنة
 جامعة الملك سعود. – كلية علوم الرياضة والنشاط البدني-الجهد البدني 

 كلية علوم الرياضتتتتتتة -البدني  عضتتتتتتو لجنة برنامج الدكتورال بقستتتتتتم فستتتتتتيولوجيا الجهد
 جامعة الملك سعود. – والنشاط البدني

  .عضو لجنة البحوث والدراسات والندوات بقسم الصحة وعلوم الحركة 

  الحركة.االختبارات بقسم الصحة وعلوم الجداوع الدراسية و عضو لجنة 

 ومهنية:جمعيات علمية  ةعضوي .6

  2006م وحتة 1999عضو لجنة القياس والتقويم باالتحاد المصري لكرة اليد منذ. 

  عضو بالجمعية المصرية للوقاية من اإلدمان(Bride Egypt.) 

  والرياضة.عضو االتحاد السعودي للتربية البدنية 

  الحاستتتتل ا لي التابعة لشتتتتركة ستتتتيستتتتكو لدورات عضتتتتو بهيئة المحاضتتتترينCISCO 
 العالمية.

  سابقًا.عضو لجنة الحكام باالتحاد المصري للكرة الطائرة 

  سابقًا.عضو لجنة الحكام باالتحاد المصري للكرة الخماسية 

 المجتمع:محاضرات خدمة  .7
  جامعة حلوانبمحاضتتتتر بدورات الحاستتتتل ا لي لتنمية أعضتتتتاء هيئة التدريس والعاملين 

 لقيادة الحاسل ا لي(. الدولية)الرخصة  ICTP )مصر(

 مصر(. محاضر بدورات معهد الكفاءة البدنية التابع للقوات المسلحة( 

 مصر(. فسيولوجيا الرياضة بدورات التنشيط البدني للضباط بوزارة الداخلية محاضر( 

 .)محاضر بدورات صقج المدربين بالنقابة العامة للمهن الرياضية )مصر 
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 رياضبال القادة إعدادلمدربين بمعهد محاضر بدورات صقج ا. 

 العلمية:والجوائز  التقدير شهادات .8
  حاصتتتتتتتج علة جائزة أحستتتتتتتن الرستتتتتتتائج العلمية دكتورال في مجاع العلوم التربوية علة

 .2003/  2002مستوى جامعة حلوان 

  حاصتتتتتتج علة الرخصتتتتتتة الدولية لقيادة الحاستتتتتتل ا لي(ICDL) ليزية من جباللغة اإلن
   International Computer Driving License. منظمة اليونسكو الدولية

 .حاصج علة العديد من شهادات التفو  العلمي من كلية التربية الرياضية 

  (.الحارة من المركز األولمبي )مصرالمرتفعة و شهادة مؤتمر التدريل في المناطق 

 (.شهادة مؤتمر منظور جديد في عالج وتأهيج اإلصابات الرياضية )مصر 

 من األمين العام األمريكية العربية بالجامعة  عشتتتتتتتتهادة المشتتتتتتتتاركة في نموذج جامعة الدو

 (.)مصر 1995 للجامعة العربية

  بالقاهرة.شهادات التفو  الدراسي من كلية التربية الرياضية للبنين 

 والعملية:دورات تطوير المهارات العلمية  .9

 ( مستوى.17دورة اللغة االنجليزية من الجامعة األمريكية بالقاهرة ) 

  الممارستتتتتتتتتتة الستتتتتتتتتريرية الجيدةدورة Good Clinical Practice (GCP من )
Institute on Drug Abuse National 2016. 

  مصر.دورة تصميم المقرر الجامعي من جامعة حلوان 

  مصر.دورة كتابة البحوث ونشرها دوليًا من جامعة حلوان 

  مصر.دورة مهارات االتصاع الفعاع من جامعة حلوان 

  مصر.دورة استخدام التكنولوجيا في التعليم من جامعة حلوان 
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  مصر.دورة اتخاذ القرارات وحج المشكالت من جامعة حلوان 

 مصر. دورة االتجاهات الحديثة في التدريس من جامعة حلوان 

  مصر.دورة الجوانل القانونية للعمج الجامعي من جامعة حلوان 

  سعود.دورة تصميم المقرر الجامعي من جامعة الملك 

  سعود.دورة تقويم مهارات أداء الطالب من جامعة الملك 

  سعود.دورة التدريس الجامعي الفعاع من جامعة الملك 

 سعود. دورة التدريس مهارات إدارة الوقت من جامعة الملك 

  حلوان.دورة أخالقيات البحث العلمي من جامعة 

 .دورة إدارة الفريق البحثي من جامعة حلوان 

  حلوان.دورة استراتيجيات اإلدارة الجامعية من جامعة 

 .دورة نظام الساعات المعتمدة من جامعة حلوان 

 .دورة تنظيم المؤتمرات من جامعة حلوان 

  من جامعة حلوان.دورة نظم االمتحانات وتقويم الطالب 

  تجهيز البيانات للعمليات اإلحصتتائية باستتتخدام برنامج دورةSPSS  من جامعة الملك
 سعود.

  من جامعة الملك سعود. معالجة الصور الرقمية باستخدام برنامج الفوتوشوبدورة 

  دورة استخدام نظام إدارة التعلم االلكترونيLMS .من جامعة الملك سعود 

  االفتراضية من جامعة الملك سعود.دورة إدارة الفصوع 

  دورة أساسيات نظام إدارة التعلم االلكترونيBlackboard. 
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 جامعة الملك سعود. -ورشة عمج االعتماد األكاديمي بكلية التربية البدنية والرياضة 

 جامعة الملك سعود.-ورشة عمج رفع المقررات االلكترونية 

 لملك سعود.جامعة ا-ورشة عمج تصميم المقرر االلكتروني 

  ورشة عمج استخدام نظامCourse Lab-.جامعة الملك سعود 

 .دورة الثقافة واإلنتاج العربي من الجمهورية العربية السورية 

  م 1996عام )مصر(  واإلصابات بتقدير عام امتيازدورة تدريبية في التأهيج البدني. 

  م. 2005عام )مصر(دورة في العالج الطبيعي معتمدة من نقابة المهن الرياضية 

 الوظيفية:الخبرات  .10
  علوم الصتتتتحة الرياضتتتتية بكلية التربية الرياضتتتتية للبنين بالقاهرة  مقرراتتدريس مختلف

 –التشتتريا الوصتتفي والوظيفي  –فستتيولوجيا التدريل الرياضتتي  –)فستتيولوجيا الرياضتتية 
 اإلصابات الرياضية والتدليك(. –الصحة الرياضية  –القوام 

 .تدريس مادة الحاسل ا لي لمرحلة الدكتورال بكلية التربية الرياضية جامعة حلوان 

  جامعة حلوانتدريس مادة الحاسل ا لي لمرحلة البكالوريوس بكلية التربية الرياضية.  

  والنشاط البدني  التغذية-التقويم الفسيولوجي  –تدريس مقررات: فسيولوجيا الجهد البدني
الجهد  –أستتاليل التوجيف في تمرينات اللياقة البدنية  –الفستتيولوجي  ومبادئالتشتتريا  –

جامعة الملك  –علوم الرياضتتتة والنشتتتاط البدني  بكلية-اليد  كرة-البدني والصتتتحة العامة 
 سعود.

 الكفاءة البدنية بكلية  بمركز والبدنية الفستتتتتيولوجية أخصتتتتتائي التأهيج البدني والقياستتتتتات
 م. 2002وحتة  1995التربية الرياضية للبنين في الفترة من 

  محاضر معتمد بدورات صيانة الحاسل ا لي التابعة لشركة سيسكوCISCO العالمية. 

http://faculty.ksu.edu.sa/Daoud/PublishingImages/Pics/شهادة%20معسكر%20سوريا.jpg
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   محاضتتتر بدورات الحاستتتل ا لي لتنمية أعضتتتاء هيئة التدريس والعاملين بكليات جامعة
 (.)الرخصة المحلية لقيادة الحاسل ا لي ICTPحلوان 

 :والمقاالتالعلمي والتحكيم التقييم  .11
 مستتتتتاعدين ة واألستتتتتاتذة الاألستتتتتاتذ ةلترقي االنتاج العلمي عضتتتتتو لجان المحكمين لفحص

 المصرية. بالمجلس األعلة للجامعات

  بالعديد من المجالت العلمية ولجان الترقيات بالجامعات العربية.محكم 

  2011مقالة بعنوان عناصر الغذاء الصحي بجريدة اليمامة عام. 

 البحثية:االهتمامات  .12
  والرياضيين.القياسات واالختبارات الفسيولوجية للناشئين 

   ماتأخيرهالتعل العصبي والتعل العضلي وطر. 

  الرياضي.المكمالت الغذائية ودورها في مساعدة األداء 

 .الجينات وعالقتها بالمجاع الرياضي 

 .فسيولوجيا اللياقة البدنية 

 

 اإلنتاج العلمي: .13

حالة  عنوان البحث م
 البحث

 تاريخ
التقدم 
 للنشر

 جهة النشر

1 

تأثير بعض المكمالت الطبيعية المضادة 
الكرياتين لألكسدة علة مستوى نشاط إنزيم 

كينيز وحامض الالكتيك كمؤشرات للتعل 
 واأللم العضلي

 2003 فردي
المجلة العلمية للتربية البدنية 

كلية التربية  –والرياضة 
 جامعة حلوان-الرياضية للبنين 

2 
دراسة مستوى إنزيمات الترانس أمينيز 
والنازعة للهيدروجين وبعض المتغيرات 

 والعدائينالفسيولوجية لدى السباحين 
 2003 مشترك

المجلة العلمية للتربية البدنية 
كلية التربية  –والرياضة 

 جامعة حلوان-الرياضية للبنين 
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حالة  عنوان البحث م
 البحث

 تاريخ
التقدم 
 للنشر

 جهة النشر

3 
مقارنة بين ناشئ السباحة من الجنسين في 

 بعض المتغيرات
 األنثروبومترية والبدنية والفسيولوجية

 2004 فردي
المجلة العلمية للتربية البدنية 

تربية كلية ال –والرياضة 
 جامعة حلوان-الرياضية للبنين 

4 

تأثير تناوع السوائج ذات دليج السكر 
المرتفع علة مستوى حمض خماسي 

هيدروكسي اإلندوع كمؤشر للتعل المركزي 
 لدى الرياضيين

 2005 فردي
المجلة العلمية للتربية البدنية 

كلية التربية  –والرياضة 
 جامعة حلوان-الرياضية للبنين 

5 

 علمية مقترحة "" رؤية 
لطبيعة المنشأة الرياضية الصحية 

بجمهورية مصر العربية وفقًا لالشتراطات 
 البيولوجية والبيئية والبنائية والقانونية

كلية التربية -المجلة العلمية  2007 مشترك
 جامعة طنطا-الرياضية 

6 
تأثير برنامج للتمرينات الهوائية علة 

ونسبة مستوى تركيز الليبتين في الدم 
 ( سنة50-40الدهون لدى الرجاع من )

 2009 فردي
كلية -المجلة العلمية 
جامعة -التربية الرياضية 
 المنيا

7 
المشاركة في إعداد كتاب منهجي في مجاع 
فسيولوجيا الرياضة لطلبة كلية التربية 

 الرياضية بالقاهرة
كلية التربية الرياضية  2005 مشترك

 للبنين بالقاهرة

8 

Effect of food supplements on some 

oxygen radicals indications and 

central fatigue and skills 

performance in Kinetic expression 

 2010 مشترك
World Journal of 

Sport Sciences 

 

9 
تطور تأثير برنامج تدريبي علة قياس 

لدى  بعض القدرات الفسيولوجية والبدنية
 بالمملكة العربية السعودية كبار السن

 3/2010 زوجي

المؤتمر العلمي الدولي 
التربية  –الثالث عشر 

البدنية والرياضة تحديات 
كلية التربية -الفية الثالثة 

جامعة -الرياضية للبنين 
 حلوان
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حالة  عنوان البحث م
 البحث

 تاريخ
التقدم 
 للنشر

 جهة النشر

10 
تأثير بعض وسائج االستشفاء علة بعض 
 االستجابات الفسيولوجية عند التدريل

 في الجو الحار
 1/2012 فردي

المجلة العلمية للتربية 
كلية  –البدنية والرياضة 

-التربية الرياضية للبنين 
 جامعة حلوان

11 
تأثير بعض المقررات العملية بكلية علوم 
الرياضة والنشاط البدني علة بعض 

 لدى الطالب البيولوجيةالمتغيرات 
 3/2013 فردي

المجلة العلمية للتربية 
كلية  –البدنية والرياضة 

-التربية الرياضية للبنين 
 جامعة حلوان

12 
 تأثير برنامج مقترح للتمرينات الهوائية علة

مرضة لبعض المتغيرات الفسيولوجية 
  من النود الثاني السكر

 7/2013 فردي

المجلة العلمية للتربية 
كلية  –البدنية والرياضة 

-التربية الرياضية للبنين 
 جامعة حلوان

13 

The effects of moderate intensity 

training Program on anti-

inflammatory cytokine responses as 

compared with an exhaustive 

Exercise 

 10/2013 فردي

 الدولي المؤتمر العلمي
 للتربية عشر الحادي
الحركة  وعلوم البدنية
 النظرية بين الرياضة
كلية التربية  –والتطبيق 

 الرياضية جامعة االسكندرية
 

 :المؤلفات .14
 جهة النشر التاريخ اسم المؤلف م
 القاهرة -دار الفكر العربي  2019 التدريل لألداء الرياضي والصحة )مشترك(كتاب  1

 تصميم وتنفيذ مقرر إلكتروني  2
 2015 في فسيولوجيا الجهد البدني

عمادة التعلم  بدعم من
  -االلكتروني والتعليم عن بعد 

 جامعة الملك سعود

تطبيقات الحاسل ا لي في المجاع الرياضي كتاب  3
 يطلل من المؤلفين 2007 )مشترك(

جامعة  –كلية التربية الرياضية  2006 وظائف األعضاء)مشترك(علم كتاب  4
 حلوان

 


