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 جامعة حلوان -س قسم الترويح الرياضي بكلية التربية الرياضية للبنين بالقاهرة استاذ ورئي
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 1010771010 رقم التليفون:

   يكتب بواسطة الكلية            رقم الفاكس:   

 Dr_Emanrefaat70@hotmail.com البريد االلكتروني:
 

 المؤهالت العلمية

كلية التربية الرياضية للبنين بالقاهره جامعة  0111عام بكالوريوس التربية الرياضية  -
 حلوان بتقدير عام جيد جدًا الترتيب )الثانية(.

بناء مقياس لثقافة الترويح الرياضي لدي طالب " ماجستير التربية البدنية والرياضة -
 .0111" عام  الجامعة

يحية الرياضية ممارسة األنشطة الترو " دكتوراة الفلسفة في التربية البدنية والرياضة -
 .1110" عام وعالقتها ببعض المتغيرات السيكوفيزيقية لدي طالب جامعة حلوان

 التدرج الوظيفي

 .0111بقسم الترويح الرياضي كلية التربية الرياضية للبنين بالقاهره معيد  -

 0117بقسم الترويح الرياضي كلية التربية الرياضية للبنين بالقاهره  مدرس مساعد -
بقسم الترويح الرياضي كلية التربية الرياضية للبنين بالقاهره بقرار  مدرس دكتور -

1110. 

بقسم الترويح الرياضي كلية التربيه الرياضية للبنين بالقاهره جامعة حلوان  أستاذ مساعد -
1117 

بقسم الترويح الرياضي كلية التربيه الرياضية للبنين بالقاهره جامعة حلوان استاذ دكتور  -
1102 

 لرسائل العلميةا

االشراف على رسالة الماجستير المقدمة من الدارس / أكرم عثمان بعنوان " ثقافة  -0
االعدادية وعالقتها بالنشاط الممارس " عام الترويح الخلوى لدى تالميذ المرحلة 

1110. 

 صورة شخصية 



االشراف على رسالة الماجستير المقدمة من الدارس / هانى مرزوق جابر بعنوان " تأثير  -1
برنامج ترويحى رياضى مقترح على رضا طالب المرحلة االعدادية عن أنشطة وقت 

 1111الفراغ " عام 
االشراف على رسالة الماجستير المقدمة من الدارس / هشام عبد الحميد بعنوان "  -2

اهتمامات كبار السن للعاملين فى مجال الفن نحو الممارسة االيجابية الترويحية " عام 
1111 

مناقشة رسالة الماجستير المقدمة من الدارس / خالد معتصم محمود بعنوان " تقويم  -0
باالدارة العامة لرعاية الشباب بوزارة التعليم العالى "عام  برامج االنشطة الترويحية

1117 
االشراف على رسالة الماجستير المقدمة من الدارس / ممدوح أحمد كامل بعنوان "  -1

التقافة الترويحية الرياضية لدى العاملين بالمراكز الصحية بمحافظة بنى سويف " عام 
1111 

من الدارس / أحمد عبد الرحيم محمد بعنوان " االشراف على رسالة الماجستير المقدمة  -1
 1101برنامج مقترح للتدريب أثناء الخدمة للعاملين فى مجال الترويح المائى " عام 

االشراف على رسالة الماجستير المقدمة من الدارس / محمود عصام جبر عصر بعنوان "  -7
لرياضى بكلية التربية دراسة تحليلية لبرنامج االعداد االكاديمى لخريجى شعبة الترويح ا

  1101الرياضية للبنين جامعة حلوان فى ضوء متطلبات سوق العمل " عام 
االشراف على رسالة الدكتوراة المقدمة من الدارس / عويس محمد محروس رمضان "  -8

 . 1101معايير مقترحة لجودة المنشآت واالمكانات بمراكز الشباب " عام 
ن الدارس / أحمد محمد عبد المحسن بعنوان " مناقشة رسالة الماجستير المقدمة م -1

 م1101إسهامات اإلعالم فى تنمية ثقافة الرياضة للجميع لدى طالب الجامعة " عام 
االشراف على رسالة الدكتوراة المقدمة من الدارس يحيى مصطفى كمال بعنوان " رؤية  -01

ح رياضى فى مقترحة لتطوير برنامج ماجيستير التربية البدنية والرياضة تخصص تروي
 م 1101ضوء معايير الجودة " 

االشراف على رسالة الدكتوراة المقدمة من الدراس محمد حسن عصمت بعنوان " تفعيل  -00
االنشطة الترويحية بمديريات الشباب والرياضة فى ضوء ادارة الجودة الشاملة " عام 

 م1100
الكنانى بعنوان "  مناقشة رسالة الدكتوراة المقدمة من الدارس احمد عبد الله السيد -01

 م1101دراسة تقويمية للسياحة الترويحية العالجية فى ج.م.ع 



مناقشة رسالة الدكتوراة المقدمة من الدارس مصطفى على محمود بعنوان " جودة  -02
الحياة الوظيفية وعالقتها باالبداع االدارى لدى مسئولى االنشطة الترويحية بالجامعات 

 م1101المصرية 
ة الدكتوراة  المقدمة من الدارس أحمد عبد الرحيم محمد حلوة االشراف على رسال -00

 م 1101بعنوان  " خطة مقترحة للعب التربوى لألطفال بمراكز الشباب " عام 
االشراف على رسالة الكتوراة المقدمة من الدارس محمود على حسان رزيق بعنوان "  -01

ي للمجتمع المدنى دور األندية الصيفية المدرسية فى نشر ثقافة الترويح الرياض
 م 1101

مناقشة رسالة الماجستير المقدمة من الدارس إسالم حمدى بسيونى حماد بعنوان "  -01
تأثير برنامج ترويحى عالجى على بعض المهارات الحركية لألطفال المعاقين بدنيًا " 

 م 1107عام 
د مناقشة رسالة الماجستير المقدمة من الدارسة ياسمين محمد عبد الهادى ابو زي -07

بعنوان " برنامج ترويحى إلكساب التوافق اإلجتماعى لدى أطفال الشوارع " عام 
 م1107

االشراف على رسالة الماجستير  المقدمة من الدارس السيد بسيونى مرسى بسيونى  -08
على بعنوان " تأثير برنامج ترويحى رياضى على مواجهة مشكلة إدمان االنترنت بين 

 م 1101الشباب المصرى " عام 
اقشة رسالة الدكتوراة المقدمة من الدارس محمد بدوى هالل هالل بعنوان " من -01

إستراتيجية لالنشطة الترويحية بالمعاهد االبتدائية االزهرية فى ضوء معايير الجودة 
 م1101الشاملة " عام 

مناقشة رسالة الدكتوراة المقدمة من الدارس محمد سليمان محمد غريب بعنوان  -11
وسيلة للكشف عن المشكالت الحركية الطفال اضطراب طيف االلعاب الترويحية ك

 م1108التوحد " عام 
االشراف على رسالة الدكتوراة المقدمة من الدارس محمد صفى الدين محمد محمد  -10

 م  1108بعنوان " الوعى الترويحى الرياضى لدى كبار السن باالندية الرياضية " عام 
الدارس أحمد محمد عبد العظيم موسى  االشراف على رسالة الدكتوراة المقدمة من -11

الخطيب بعنوان  "تصميم برنامج دبلوم التربية البدنية والرياضة تخصص ترويح رياضي 
 م1108لكبار السن في ضوء معايير الجودة " عام 



االشراف على رسالة الماجستير المقدمة من الدارس أحمد حسين بعنوان فاعلية  -12
 م1101ية على الترابط األسري " عام ممارسة األنشطة الترويحية الرياض

االشراف على رسالة الماجستير المقدمة من الدارس أسامة محمد عبد الباقى بعنوان "  -10
برنامج التدريب أثناء الخدمة مقترح لضباط القوات المسلحة كمدخل إلستثمار الوقت 

 م1101الحر " عام 
بحى عوض " خطة اإلشراف على رسالة الماجستير المقدمة من الدارس محمد ص -11

مقترحة لألنشطة الترويحية الرياضية ببعض المدارس الدولية فى ضوء معوقات 
 م . 1101الممارسة 

 البحاث والدراساتا

الترويحية الرياضية وعالقتها بالحالة القوامية لدى طالبات الجامعة "  "الثقافة- -0
 م 1112

 م .1112" تأثير برنامج ترويحى مائى على الرضا عن الجياة لدى المرأة المسنة "  -1
"المشكالت التى تواجه الطالب االخصائى الترويحى خال فترة التدريب الميدانى"  -2

 م .1111
ى مقترح على الحالة النفسية و االجتماعية لكبار السن " تأثير برنامج ترويحى رياض -0

 م .1111سنة "  11فوق سن 
" تأثير برنامج ألعاب ترويحية مقترح على تعلم طفل الروضة لبعض المهارات اللغوية  -1

 م.1111والمهارات العددية" 
تأأأأثير برنأأأامج ترويحأأأى باسأأأتخدام االلعأأأاب الصأأأغيرة علأأأى بعأأأض المتغيأأأرات البدنيأأأة  -1

 م1111ت الكاتيكوالمين بول لألطفال ذوى تشتت االنتباه وفرط الحركة " ومستويا
" برنأأامج ألعأأاب ترويحيأأة مقتأأرح لتنميأأة بعأأض الصأأفات البدنيأأة الخاصأأة للناشأأئين فأأي  -7

 م1101 رياضة الجمباز وعالقتها بمستوى االداء الحركى "
تصأأميم بطاقأأة مالحظأأة لتقأأويم أداء الطالأأب أخصأأائي التأأرويح الرياضأأي فأأي التأأدريب "  -8

 م1100الميداني وفق معايير الجودة "
" Not Card design to evaluation the performance of the Student 
Recreation Specialist in the Training field According to 

Quality Standards" 

 م1100اة للمصريين الكبار المشاركين فى االنشطة الترويحية " " جودة الحي -1



Quality of life and Well-Being Perception for Egyptian Old Adult 
Practicing Recreational Activities 

 م1101" فاعلية برنامج إعداد أخصائى الترويح الرياضى للمهنة " -01
ألي شأأي علأأى كثافأأة معأأادن العظأأام وبعأأض " تأثيربرنأأامج ترويحأأي باسأأتخدام تأأدريبات ا -00

 م1101المتغيرات البدنية لدى السيدات منقطعي الطمث "
The effects of recreational Ai Chi exercises on bone mineral 

density among Postmenopausal women 

 تأأأأثير ممارسأأأة األنشأأأطة الترويحيأأأة الرياضأأأية علأأأى مواجهأأأة إدامأأأن اإلنترنأأأت لطأأأالب -01
 م .1101المرحلة الثانوية 

 م .1101دراسة تحليلية لإلمكانات الترويحية الرياضية فى األندية الصيفية المدرسية  -02

الثقافأأة الترويحيأأأة الرياضأأأية لأأأدى تالميأأأذ المرحلأأأة اإلعداديأأأة المتأأأرددين علأأأى األنديأأأة  -00
 م . 1101الصيفية 

بنأأين بالمأأدارس الحكوميأأة بمحافظأأة دوافأأع ممارسأأة األنشأأطة الترويحيأأة لأأدى الطأأالب ال -01
 م . 1108القاهرة 

لوالأأدين وعأأدد فاعليأأة ممارسأأة األنشأأطة الترويحيأأة الرياضأأية وعالقتهأأا بطبيعأأة عمأأل ا -01
 .م1108ساعات العمل 

 النشاط الطالبي

 مادة البرامج والمناهج فى التربية الرياضية للفرقة الثانية .تدريس  -

 تدريس مادة اإلختبارات والمقاييس للفرقة الثالثة . -

 تدريس مادة التنظيم واإلدارة للفرقة الرابعة . -

 تدريس مادة الترويح للفرقة الرابعة . -

 تدريس مادة تطبيقات ترويحية للفرقة الثالثة تخصص ترويح . -



 ريس مادة ترويح لألطفال للفرقة الثالثة تخصص إدراة رياضية .تد -

 تدريس مادة األلعاب الصغيرة للفرقة الثانية . -

 تدريس مادة أسس بناء األلعاب الترويحية للفرقة الثالثة . -

 األشراف على التدريب الميدانى بقسم الترويح الرياضى للفرقتين الثالثة والرابعة . -

برامج الترويحية لشعبتى االدارة الرياضية والترويح الرياضى بالكلية تدريس مادة ال -
الفرقة الرابعة ، وشعب علوم الصحة الرياضية وعلم النفس والتقويم واالجتماع 

 الرياضى والتربية الرياضية المعدلة الفرقة الثالثة .

 .( ثانية دكتوراه قسم الترويح الرياضى بالكلية1تدريس مادة حلقات بحث ) -

 تدريس مادة الترويح فى الهيئات والمؤسسات الحكومية للدبلومة. -

 تدريس مادة تصميم برامج الترويح الرياضى لمرحلة الماجستير  -

 تدريس مادة تطبيقات ترويح رياضى لمرحلة الدبلوم والماجستير والدكتوراة.  -

 ية .تدريس مادة البرامج والمناهج فى التربية الرياضية للفرقة الثان -

 تدريس مادة اإلختبارات والمقاييس للفرقة الثالثة . -

 تدريس مادة مواصفات الجودة في برامج الترويح الرياضي لمرحلة الدكتوراة. -

 في المؤتمرات والندواتالمشاركة والحضور 

المؤتمر العلمى الدولى الثامن لكلية التربية الرياضية للبنات بالجزيرة "أفاق مستقبلية  -
جامعة  –ة كلية التربية الرياضية للبنات بالجزير ،  1121للرياضة العربية واالفريقية  

   م3/33/9132م الى 13/31/9132القاهرة  –حلوان 

المؤتمر العلمي الدولي لالتحاد العربي للرياضة للجميع الرياضة للجميع امن قومي عربي  -
 99/4/9132-32تحت رعاية جامعة الدول العربية  .. تحديات الواقع وابداعات المستقبل

 . مدينة شرم الشيخ



 العلمي الدولي الأ اليوبيل الذهبي لعلم النفس الرياضي فى مصر والدول العربيةالمؤتمر  -
 . 93/33/9132-31كلية التربية الرياضية للبنين بالقاهره جامعة حلوان 

كلية  الرياضة المدرسية وتحديات التغيير في الوطن العربي 01المؤتمر العلمي الدولي الأ  -
م، بالتعاون مع اإلتحاد 1/33/9132-2جامعة حلوان التربية الرياضية للبنين بالقاهره 

 العربي للرياضة المدرسية.
المشاركة في الندوة العلمية " كيف تكتب بحثًا علميًا يصلح للنشر فى مجلة علمية دولية  -

كلية التربية الرياضية للبنين جامعة حلوان أو محلية باللغة اإلنجليزية أو العربية " ، 
  م9132

كلية  –جامعة حلوان ي الدولي التربية البدنية والرياضة رؤية عربية مشتركه المؤتمر العلم -
التربية الرياضية للبنين بالهرم وقطاع التربية الرياضية بالمجلس األعلى للجامعات المصرية 
وجائزة الشيخ محمد بن راشد آلـ مكتوم لإلبداع الرياضي بدبي والذي أقيم خالل الفتره 

 فندق موفنبيك مدينة اإلنتاج اإلعالمي.م 3/39/9134 – 92/33
كلية  –جامعة قناة السويس  المؤتمر العلمي الدولي الثاني البحث العلمي واإلبداع األولمبي -

التربية الرياضية بالعريش وقطاع التربية الرياضية بالمجلس األعلى للجامعات المصرية 
بي الذي أقيم خالل شهر نوفمبر وجائزة الشيخ محمد بن راشد آلـ مكتوم لإلبداع الرياضي بد

 م بمدينة شرم الشيخ.9131
المؤتمر الدولى الثالث والخمسون للمجلس الدولى للصحة والتربية البدنية والترويح  -

 م .1101والرياضة والتعبير الحركى عام 
من المؤتمر الدولى حاصلة على جائزة محمد بن راشد أل مكتوم لالبداع الرياضى  -

 م .1101لالبداع الرياضى القاهرة 
"علي هامش الدوره المؤتمر العلمي الدولي رياضة الجامعات العربية أفاق وتطلعات" -

 م32/31/9131–32م( 9131–الرياضية العربيه الثانيه للجامعات )مصر جامعات
كلية التربيه  ة الثالثة"تحديات األلفي –"المؤتمر العلمي الدولي التربية البدنية والرياضة  -

 م.92/1/9131-91الرياضية للبنين جامعة حلوان
كلية التربيه  المؤتمر العلمي الدولي "نحو إستثمار أفضل للرياضه المصرية والعربية" -

 م.2/1/9112–4الرياضية للبنين جامعة الزقازيق
" الذي عقد صريةالمؤتمر العلمي نظم وآليات تطوير قطاع التربيه الرياضية بالجامعات الم" -

 م.31/9/9112–2علي هامش أسبوع شباب الجامعات جامعة المنصوره 
–2كلية التربيه الرياضية للبنين جامعة حلوان  المؤتمر العلمي الدولي "الرياضه والعولمه" -

 م.2/4/9113



كلية التربيه  المؤتمر العلمي الدولي "التربيه البدنيه والرياضه بين النظريه والتطبيق" -
 م.9/4/3222–13/1ضية للبنين جامعة حلوان الريا

كلية التربيه  المؤتمر العلمي الدولي "الرياضه المصريه والعربيه نحو آفاق العالمية" -
 م.1/4/3221–3الرياضية للبنين جامعة حلوان

 التجسيدات والطموحات"-المؤتمر العلمي الدولي "التنميه البشريه وإقتصاديات الرياضة -
 م.92/39/3222–92ضية للبنين جامعة حلوان كلية التربيه الريا

 

 المؤلفات

م(: التأأرويح والمعسأأأكرات ، مطبعأأة بأأأين السأأأريات 1101أمأأل جميأأأل ، إيمأأان رفعأأأت ) -
 العامة ، الجيزة .

م( : البأأأرامج الترويحيأأأة ، مطبعأأأة ديزنأأأى للنشأأأر 1107أمأأأل جميأأأل ، إيمأأأان رفعأأأت ) -
 والطبع، الجيزة .

 


