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 المؤهالت العلمية

، كلية التربية الرياضية للبنين بالقاارر  (4102)يونيو  في فلسفة التربية البدنية والرياضة دكتوراه -

"رؤيةة سسةتلبلية لكسنانةاا والآت ةلا الرياضةية والترويييةة فةي جامعة حلااا  ، عننااهااا 

 الجاسعاا الآصرية".

، كلياة التربياة الرياضاية للبناين بالقاارر  ( 4112) سبتتبت  ساجستير في التربية البدنية والرياضة  -

"تأثير بعض األلعاب الترويييةة للةي الليا ةة البدنيةة لت سيةس اللسة  جامعة حلاا  ، عننااهاا 

 الثاني سن التعلي  األساسي".

ربيااة الرياضااية للبنااين بالقااارر    ، كليااة الت( 4112) مايبببو  بنةةالوريوا التربيةةة الرياضةةية -

 ، الترتيب )الرابع(.  جيد جًدا سع سرتبة ال رفجامعة حلاا ، بتقدير نام 

 التدرج الوظيفي

بقسااا التاارعير الرياضااي ، كليااة التربيااة الرياضااية (  6002ساابتربر  – 6002)مااايا  سعيةةد -

 بجامعة حلاا  بقرار رئيس جامعة حلاا . للبنين بالقارر 

بقساااا التااارعير الرياضاااي ، كلياااة التربياااة  ( 6002ماااايا   – 6000)يناااايرسةةةدرا سسةةةالد  -

 بجامعة حلاا  بقرار رئيس جامعة حلاا . الرياضية للبنين بالقارر 

بقسااا التاارعير الرياضااي ، كليااة التربيااة الرياضااية للبنااين ( 6002 – 6002)ياليااا سةةدرا  -

 بجامعة حلاا  بقرار رئيس جامعة حلاا . بالقارر 

بقسا الترعير الرياضي ، كلية التربية الرياضية حتي اآل (  – 6002)سبتربر أستاذ سسالد  -

 بجامعة حلاا  بقرار رئيس جامعة حلاا . للبنين بالقارر 

 الرسائل العلمية

نآوذج " بعناا " سيآود لبدالله سيآد" الآعيد من في األشراف نلي بحث مقدم الرشاركة -

جة در"، ضرن متطلبات الحصال نلي سلترح إلن اء سركز تروييي بجاسعة حلوان

 (.م8102، عترت الرناقشة عالرنر )الآاجستير

" سيآود لبدالله سيآد"من الردرس الرساند في األشراف نلي بحث مقدم  الرشاركة -

تيليلية لفلسفة الرياضة للجآيع ببعض االتياداا التولية بوزارة دراسة بعناا  "

 (.م8181)، درجة الآاجستير"، ضرن متطلبات الحصال نلي ال باب والرياضة

 

 

 صورة شخصية 



 االبحاث والدراسات
 .األنشطة الرياضية المفضلة لدى طالب كليات التربية الرياضية بجمهورية مصر العربية -
 .دراسة مقارنة الرياضة الشاطئيةإتجاهات شباب الجامعات العربية نحو  -
تصميــم رياضة ترويحية مبتكرة )الكرة المعلقة( لبطولة الكليات المتخصصة علي مستوي  -

 .م5102/  5102الجمهورية 
 .ممارسة أنشطة الرياضة للجميع الشاطئيةإتجاهات طالب الجامعات نحو  -

- Trends Of Elderly Towards Participation In The Recreation Festivals. 
- A Propose Strategy To Spread The Outdoor Fitness Culture For 

Students Of Arab Universities. 
 

 لنشاط الطالبيا

 األنشطة الطالبية علي مستوي أنشطة قسم الترويح الرياضي: في فاعلياتالمشاركات 

 أعجـه النشاط الطالبي في الرجاالت الترعيحية الرختلفة.   - -

ت القسا العرلية عالنظرية للساد  أنضاء ريئة الرشاركة في إنداد الجداعل الدراسية لرقررا -

 م.6002-6002التدريس بالقسا العلري

الرشاركة في تنفيذ فانليات الرارجاهات الرياضية الترعيحية في إطار التعاع  بين القسا  -

 اإلتحاد الرصري للرياضة للجريع عاتي شرلت كالً من :

 ء مركز خدمة مارجا  الرياضة للجريع لرختلف ريئات اإلتحاد عأنضا

 م.6002الرجترع بالكلية ، رمضا  

  مارجا  الرياضة للجريع لرختلف أنضاء االتحادات النانية الرشاركة

 م.6002بفانليات األعلربياد الناني الثالث بقرية االسياطي، 

  مارجا  الرياضة للجريع لرختلف أنضاء الغتحادات النانية الرشاركة

 م.6002ي األعل، برحافظة األقصر، بفانليات االعلربياد الناني العرب

 م( :6002  6002فانليات التطبيقات الريداهي لطالب القسا بالايئات الرختلفة ) -

 .اإلتحاد الرصري للرياضة للجريع 

 .مركز جامعة القارر  لرناية عنلام الرسنين 

  جامعة حلاا . –كلية التربية الرياضية للبنين  –مركز خدمة الرجترع عتنرية البيئة 

 ( مدارس القرية الذكيةS.V.S.) 

 .األعلربياد الناني الثالث لالتحادات النانية 

 اليوبيل الفضي لللس " بعناا  )تنري  رسوز اللس الرشاركة في حضار عتنظيا احتفالية " -

م( ، حيث تا العرل في معظا جااهب 6002(، )سسيرة لطاء .. أكثر سن ربع  رن.. 

لجنة  –لجنة التاثيق  –مراسا االفتتاح عالختام  –تسجيل تنظيا االحتفالية )االستقبال عال

 لجنة القانات(. –الرطبانات 

نضا فريق نرل ضرا  الجاد  بالقسا )مقررات مرحلة الراجستير( خالل الفتر  من  -

 م(.6002إلي  6002م(، )مقررات مرحلة الدبلام( خالل الفتر  من6002إلى  6002)

ياضية الترعيحية نلى مستاي الجراارية خالل الفتر  الرشاركة في فانليات اللقاءات الر -

م( عتحقيق مراكز متقدمة في مسابقات ابتكار األلعاب الترعيحية 6002_  6006من )

 الرياضية.

 6002الرشاركة في حضار عتنظيا فانليات الرؤتررات العلرية للقسا خالل الفتر  من ) -

الرؤتررات العلرية للقسا م(، حيث تا العرل في معظا جااهب فانليات 6002إلى 



 –لجنة الرطبانات  –لجنة التاثيق  –مراسا االفتتاح عالختام  –)االستقبال عالتسجيل 

 إنداد التقارير اإلدارية(.

الرياضة للقسا بعناا  ) الدولية التدوة العلآيةالرشاركة في حضار عتنظيا فانليات  -

(، حيث تا العرل في معظا جااهب الندع  العلرية للقسا العربية وسستلبل ال باب العربي

لجنة الرطبانات( يام  –لجنة التاثيق  –مراسا االفتتاح عالختام  –)االستقبال عالتسجيل 

 م.6006هافربر  5االثنين الراافق 

الترويح الرياضي لنبار للقسا بعناا  ) التدوة العلآيةالرشاركة في حضار عتنظيا فانليات  -

(، حيث تا العرل في معظا جااهب الندع  العلرية للقسا )االستقبال وب حياةالسن أسل

لجنة الرطبانات( يام االثنين  –لجنة التاثيق  –مراسا االفتتاح عالختام  –عالتسجيل 

 م.6006ديسربر  00الراافق 

 ة الطالبية على مستوي كلية التربية الرياضية جامعة حلوان:المشاركات في فاعليات األنشط

" خالل لضو كتترول الدكتوراهالرشاركة في انرال االمتحاهات بررحلة الدراسات العليا " -

 (. م8102إلى  8102الفتر  )

" خالل الفتر  لضو لجان السيرالرشاركة في انرال االمتحاهات بررحلة البكالارياس " -

 (.م8102إلى  8112)

(، م8102م( حتى نام )8101منذ نام ) الآؤتآراا العلآيةالرشاركة في تنظيا فانليات  -

مراسا االفتتاح عالختام  –حيث تا العرل في معظا جااهب الرؤترر )االستقبال عالتسجيل 

 مقرر أماهة الرؤترر(. –لجنة الرطبانات  –لجنة السكرتاريا  -

"أسلاب كتابة البحث العلري" التي تقام بالكلية ة التدواا العلآيالرشاركة في تنظيا فانليات  -

 (، حيث تا العرل في جااهب )االستقبال عالتسجيل(.م8102   8102)

" الرقامة رؤية سستلبلية لرياضة كرة اللدم"التدواا العلآية الرشاركة في تنظيا فانليات  -

ة حيث تا (، بالتعاع  مع اإلتحاد الرصري للثقافة الرياضيم8102   8102بالكلية )

 العرل في جااهب )االستقبال عالتسجيل عالرطبانات(.

( م8102( حتى نام )م8112منذ نام ) الآعسنراا الط بيةالرشاركة في تنظيا فانليات  -

في عالخاصة بإنداد طالب كلية التربية الرياضية بالفرقة األعلى عالثاهية، حيث تا العرل 

مدير االهشطة الطالبية  –مدير معسكر  -معظا جااهب الرعسكر )التنسيق عالرتابعة 

 بالرعسكر(.

لآسة وفاء " ل ستاذ الدكتور / اسآاليل حاسد" للي هاسش الرشاركة في تنظيا فانليات  -

الآؤتآر الستوي للس  االدارة الرياضية اول رئيس  س  ل دارة الرياضية ورائد 

 م.6002مايا  02، عذلك يام والوطن العربياالدارة في سصر 

الرشارك في أنرال سير الدراسة التنظيرية متضرنة الطابا الصباحي" خالل العام الدراسي  -

 (.م8102   8102)

الرشاركة في فانليات مارجا  الرياضات الشاطئية لطالب الجامعات الرصرية عالكليات  -

م(، التنسيق عالرتابعة للافد 6002أكتابر  20 – 62خالل الفتر  من )الرتخصصة 

 الرشارك.

 6005نضا فريق نرل عحد  ضرا  الجاد  القائا نلى فانليات انتراد الكلية ) -

 م(، هائب منسق معيار الدراسات العليا.6002 

 6002نضا فريق نرل عحد  ضرا  الجاد  القائا نلى فانليات انتراد الكلية ) -

 م(، منسق معيار الدراسات العليا.6002 

" حيث تا العرل في معظا جااهب االختبارات اختباراا اللبول البدنيةالرشاركة في لجا  " -

 االختبارات الرياضية(. –اختبار السرات  –الراار   -)التنسيق عالرتابعة 

 " الكليةل يرة جوالةالرشاركة في فانليات الرارجا  السابع عالعشرع  ضرن عفد " -

 م.6005عتحقيق الرركز األعل نلي مستاي الجامعة للعام الثاهي نلي التاالي، 



 المشاركات في فاعليات األنشطة الطالبية على مستوي جامعة حلوان:

تنظيا مارجاهات عمسابقات رياضية ترعيحية للطالب داخل الحرم الجامعي بالتعاع  مع  -

خالل شاري مارس عأبريل من " ستسق األن طة الط بية بالجاسعة وأسرة ترحال"

 م(.6002  6002العام الجامعي )

الآهرجان التروييي األول لسوي اإللا ة لط ب الجاسعاا الرشاركة في تنظيا فانليات  -

 م.6002أغسطس  05بجامعة حلاا  عذلك يام الثالثاء الراافق  الآصرية

إدارة الآعسنراا الصيفية الجاسعية بالآعسنر الدائ  الجاسعي الرشاركة ضرن عفد  -

 -ياليا  62خالل الفتر  من   كرائد للفوج الخاسس طلبة بآيافظة سرسي سطروح

 م.6002أغسطس  2

برقر السفار  الرعسية بجراارية مصر  السفير الروسيالرشاركة ضرن عفد لقاء معالي  -

العاد  من فانليات الرارجا  العالري لشباب نقب  هدية تسكاريةالعربية عتقديا 

اكتابر  66 – 02عالطالب الرقام فانلياته بردينة ساتشي رعسيا خال الفتر  من 

في  بتجاح شباب سصر في الآ اركة في الآهرجانم ، حيث اشاد السفير 6002

 ساتشي. 

ؤي جديدة أدوار ورالرشاركة في عفد الجامعة الرشارك في منتدي معاد  انداد القاد  " -

" الرقام فانلياته بالردينة الشبابية باالسكندرية خالل الفتر  من الست راق الآستلبل

 م..6002ياليا  02 – 2

حضار فانليات الرؤترر الدعلي الثالث لرركز البحاث عالدراسات الصينية الرصرية،  -

تنظيا مركز البحاث عالدراسات الصينية الرصرية، تحت نناا  "دعر رياد  

 م(.6002) "ال في التجربة الصينية من منظار مقار  مع مصراألنر

للطالب عالرعيدين الرحلة الترفيهية لآديتة العريش الرشاركة في عفد الجامعة الرشارك في  -

عالردرسين الرساندين عالربدنين عالرتريزين من الجامعات عالرعارد الرصرية 

 62 – 62ناء خالل الفتر  من ضرن احتفاالت عزار  التعليا العالي بانياد تحرير سي

 م.6002ابريل 

 المشاركات في فاعليات األنشطة الطالبية على مستوي الجامعات المصرية: 

( جامعة الرنصار ، مسئال م8102) اليوم الرياضي لط ب الجاسعاا الآصريفانليات  -

 نن البرامج عاألهشطة الترعيحية.

( جامعة حلاا ، م8102ب الجامعات الرصري )لطالسلسلة سارثون الدراجاا فانليات  -

 مسئال التنسيق عالرتابعة.

( جامعة األزرر، مسئال نن م8102)الآهرجان الرياضي التروييي األول فانليات  -

 البرامج عاألهشطة الترعيحية.

( جامعة الفيام، مسئال التنسيق م8102)سهرجان الطائراا الور ية التاسع فانليات  -

 عالرتابعة.

علقاء  (001وفد ط ب الجاسعاا الآصرية في حفل تخرج )الدفعة مشاركة  فانليات -

( الكلية الحربية، التنسيق م8102" من الكلية الحربية )السيد رئيس الجآهورية"

 عالرتابعة للافد الرشارك.

علقاء  وفد ط ب الجاسعاا الآصرية في حفل "إفطار األسرة الآصرية"فانليات مشاركة  -

 (، التنسيق عالرتابعة للافد الرشارك.م8102"، )السيد رئيس الجآهورية"

 وفد ط ب الجاسعاا الآصرية في سؤتآر "سصر بعلآائها تستطيع"فانليات مشاركة  -

( برحافظة البحر م8102تنظيا عزار  الدعلة لشئا  الاجر  عالرصرين بالخارج )

 األحرر، التنسيق عالرتابعة للافد الرشارك.



" تحت الآلتلي الرياضي األول لفرق وزارة الداخلية وشباب الجاسعاا الآصرية" فانليات -

،الدعر الرمضاهية لخرسيات كر  القدم،  وزير الداخلية ووزير التعلي  العاليرناية 

م، االستقبال 6002ياهيا  2 -2باتحاد الشرطة الرياضي، خالل الفتر  من 

 للشخصيات الاامة.

"، بالكلية  لط ب النلياا العسنرية وط ب الجاسعاا الآصرية الآلتلي الرياضيفانليات " -

م(، التنسيق عالرتابعة 6002   6005الحربية، خالل فانليات الرلتقيات أناام )

 عالرراسا للافد الرشارك.

"، التابعة "ال واطئ وحآاساا السباحةالدورة الدورة الدولية إلنلاذ الغر ي فانليات " -

راف االتحاد الرصري للغاص عاالهقاذ عمعتردمة من ألكاديرية ببلس، تحت إش

ابريل  60 – 02االتحاد الدعلي للغاص عاالهقاذ، بردينة الغردقة خالل التر  من 

 م ، التنسيق عالرتابعة للطالب الرشاركيين.6002

  ة على مستوي الفاعليات الدولية :المشاركات في فاعليات األنشطة الطالبي

 م( مسئال نن البرامج عاألهشطة الترعيحية.6002)مصر اليوم األفريلي فانليات تنظيا  -

الآهرجان الرشاركة ضرن الافد الرصري في حفل استقبال الافد الرشارك في فانليات  -

م( ببيت السفير الرصري بدعلة رعسيا 6002)رعسيا العالآي لل باب والط ب 

 م .6002اكتابر  02عذلك يام 

نضا الافد  م(8102روسيا  -ان العالآي لل باب والط ب )سوت ي الآهرجفانليات  -

 م.6002اكتابر  66 – 02الرصري الرشارك بفانليات الرارجا  خالل الفتر  من 

 World Peace" شجرة س م العال " تدشين سبادرة الوفد الآصريالرشاركة في  -

Tree"" روسيا  -سوت ي " خالل فانليات الرارجا  العالري للشباب عالطالب

"، مسئال نن تنسيق عتجايز الربادر  بالجناح الرصري بالرارجا ، التي تا م8102

شرم "  World Youth Forum ستتدى شباب العال استكرال فانلياتاا خالل "

 ".م8102سصر  –ال يخ 

" أثناء فانليات ختام البرامج اإلقليرية الرقامة نلى رامش كلآة الوفد الآصريإلقاء " -

" الرعسية، م8102أوريتبرج " بردينة "العالآي لل باب والط ب الآهرجان"

 م.6002اكتابر  60عتكريا القائرين نلي تنظيا البرهامج اإلقليري عذلك يام 

م( إداري عمالي بعثة 6002)الرغرب الآلتلي العربي األول للرياضة ال اطئية فانليات  -

 الرنتخبات الرصرية الرشاركة.

( 8101سصر جاسعاا ) الدورة الرياضية العربية للجاسعاا الرشاركة في لجا  تنظيا -

 نضا لجنة سكرتاريا البطالة.

بآديتة " الرقامة بالقرية األعلربية "الآسابلاا الرياضية والترويييةالرشاركة في " -

 م.6002" نلى رامش الرارجا  العالري للشباب عالطالب، رعسيا سوت ي

 في المؤتمرات والندواتالمشاركة والحضور 

كلية التربية الرياضية افاق التآية " لنلية التربية الرياضية الستويالآؤتآر العلآي " -

 ."م6060 ياليا  02"" تطويرلوا

 مارس"" الآرأة العربية رياضة" للجآعية االجتآاع الرياضي الدوليالآؤتآر العلآي " -

 .م"6002

 م.6002ديسربر  2"  الآلتلي اللوسي" ارسآوا" الآؤتآر العلآي الرابع لآتظآة" -

" الرقامة الفرص والتيدياا -اإلنتاج الفنري العربي وآفاق الت ر الدولي عرشة نرل " -

( ، EBSCOباألكاديرية العربية للعلام عالتكنالاجيا عالنقل البحري ، بالتعاع  مع )

 م.6002ياليا  02عذلك يام 



في سصر  -اليوبيل السهبي لعل  التفس الرياضيالرؤترر العلري الدعلي السابع نشر " -

م، فندق ريلتا  6002هافربر  60-02كلية التربية الرياضية من  –" والدول العربية

 مدينة السادس من اكتابر. 

رسية وتيدياا التغير في الوطن الرياضة الآدالرؤترر العلري الدعلي السادس نشر " -

م، فندق مافنبيك مدينة اإلهتاج 6005هافربر  2-2كلية التربية الرياضية من  –" العربي

 اإلنالمي. 

" الجرعية الرصرية لالجتراع الرياضة وس ن ا ال باب العربي"الرؤترر العلري الدعلي " -

 م.6006 5 2-0الرياضي 

" ، تنظيا قطاع التربية الرياضية بالرجلس ياضياإلبداع الر"الرؤترر العلري الدعلي " -

االنلي للجامعات الرصرية، عجائز  محرد بن راشد آل مكتام لالبداع الرياضي دبي 

 م، عحضار الرؤتررات الراازية :6006هافربر  00-2خالل الفتر  من 

 الآستجداا الآجتآعية ول  تها بعناا  " كلية التربية الرياضية جاسعة كفر ال يخ

 م.6006هافربر  2" عذلك يام لآآارسة الرياضيةبا

 الرياضة واالبداع بعناا  " كليتي التربية الرياضية للبتين والبتاا جاسعة األسنتدرية

 م.6006هافربر  2" عذلك يام التناسلي .. الصية، السياحة ، الثلافة والفتون

 الفارساكولوجية في الرياضةالوجهاا بعناا  " كلية التربية الرياضية جاسعة طتطا "

 م.6006هافربر  2عذلك يام 

 الجلساا الختاسيةبعناا  " كليتي التربية الرياضية للبتين والبتاا جاسعة حلوان "

 م.6006هافربر  00عذلك يام 

" نلى رامش الدعر  رياضة الجاسعاا العربية آفاق وتطلعاا"الرؤترر العلري الدعلي " -

 م.6000 00 02-05( 6000-للجامعات )مصر جامعات الرياضية العربية الثاهية 

 –" التربية البدنية والرياضة تيدياا األلفية الثالثةالرؤترر العلري الدعلي الثالث نشر " -

 م، برقر الكلية.6000مارس  65-60كلية التربية الرياضية من 

ات الترعيحية" " الرنفذ  في اللقاءلآصآآي األلعاب التروييية واالبتناريةالندع  العلرية " -

 م.6002تنظيا عزار  الدعلة لشئا  الرياضة، 

، بعناا  والثالث لكبداع الرياضي" الخاسس ل ر للنلية"الرؤترر العلري الدعلي " -

 0هافربر إلى  62" خالل الفتر  من التربية البدنية والرياضة رؤية لربية س تركة"

 م6002ديسربر 

س الدعلي للصحة عالتربية البدهية عالترعير الرؤترر العالري الثالث عالخرسا  للرجل -

الرياضة للتآريتاا للصية (،بعناا  "ICHPER.SDعالرياضة عالتعبير الحركي )

 م، بالقارر .6000ديسربر  66إلي  02" خالل الفتر  من والليا ة والعافية

الآيدانية للترويح التطبيلاا شارك في الرؤترر العلري السناي الحادي نشر عننااهه " -

 م.6002مايا  2" الرقام يام الخريس وسوق العآل

 المؤلفات

  الترويحيةوالمنشآت  اإلمكاناتلمقرر  والمنشآت الترويحية اإلمكانات -

 الفرقة الثالثة والفرقة والرابعة.


