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  المؤهالت العلمیة

   فرنساب ٢من جامعة رین م ٢٠١١حاصل على دكتواره الفلسفة في التربیة الریاضیة  -

  م. ٢٠٠٥حاصل على ماجستیر التربیة الریاضیة  -

  للدراسات االسالمیة بالقاهرة.حاصل على دبلوم الدراسات االسالمیة من المعهد العالى  -

 بتقدیر ٢٠٠١حاصل على بكالوریوس التربیة الریاضیة للبنین جامعة الزقازیق فرع بنها عام  -
.   عام جید جدًا

  األبحاث العلمیة

  األبحاث المنشورة دولیا

- Development and factorial structure of subjective wellbeing scales for 
athletes from Arabic countries: a preliminary validation.  

- The effect of qualitative learning and its relation to learning 
swimming and developing    feeling of Self- Safety for beginners 
Comparison study (Egypt and France).  

- Organizational conflict management strategies and the 
Organizational climate for the administrators of swimming pools. 

- Burnout and its relationship with personality traits and some 
demographic variables for Teachers of swimming Learning 
disabilities Comparison study (Egypt and France)  

  االبحاث المنشورة محلیا

  .وعالقته بالمهارات االجتماعیة لمبتدئى السباحةالذكاء االنفعالى  -

 لمبتدئى الدراسي والتحصیل االداء مستوى الذهني على العصف أثر برنامج تعلیمى باستخدام -
  .السباحة

  .للسباحین  المتعددة بالذكاءات اموعالقته الحیاتیة المهارات و الذكاء االنفعالى -

  



 

  الدبلومات و رسائل الماجستیر والدكتوراة

، وقام بامامة  دبلوم الدراسات االسالمیة من المعهد العالى للدراسات االسالمیة بالقاهرة -
وهو  ٢٠١١،  ٢٠١٠بمارسیلیا فى فرنسا فى شهر رمضان لعامى مسجد االصالح بالمصلین 

  اكبر مسجد بفرنسا.

فاعلیة برنامج ترویحي مائي علي تعلم بعض مهارات السباحة وتنمیة اإلحساس باألمان  -
  )دكتوراة(.لدي أطفال المؤسسات اإلیوائیة النفسي

  )ماجستیر(. مستوى االداء لمبتدئى السباحةبتطویر وعالقتة  فاعلیة التعلیم النوعى -

  المشاركة في المؤتمرات العلمیة

ة الریاضیالمؤتمر الدولي" المستجدات المجتمعیة وعالقتها بالممارسة الریاضیة" كلیة التربیة  -
  جامعة كفر الشیخ.

 المؤتمر الدولي" استخدامات النانو تكنولوجي في المجال الریاضي" كلیة التربیة الریاضیة -
  .جامعة قناة السویس فرع العریش

  المؤتمر الدولي "الفارماكولوجي في المجال الریاضي" كلیة التربیة الریاضیة جامعة طنطا. -

المؤتمر الدولي "علوم الریاضة في قلب الربیع العربي " كلیة التربیة الریاضیة جامعة  -
  .م بمدینة األقصر ٢٠١٢نوفمبر  ٢٦أسیوط

  التدرج الوظیفي

  
  م. ٢٠٠١زقازیق فرع بنها معید بكلیة التربیة الریاضیة جامعة ال -

  م. ٢٠٠٥مدرس مساعد بكلیة التربیة الریاضیة جامعة بنها  -

  م. ٢٠١١مدرس دكتور وعضو هیئة تدریس بكلیة التربیة الریاضیة جامعة بنها  -

  



 

  المؤلفات العلمیة

 بكلیة التربیة الریاضیة للبنین االولىات غیر منشورة لطالب الفرقة ر مذكالسباحة ریاضة  -
  م. ٢٠١١جامعة بنها 

  كرة الماء مذكرات غیر منشورة لطالب الفرقة الثانیة بكلیة التربیة الریاضیة للبنین -

  م. ٢٠١١جامعة بنها 

جامعة  انقاذ الغرقى مذكرات غیر منشورة لطالب الفرقة الثالثة بكلیة التربیة الریاضیة للبنین -
  م. ٢٠١٢بنها 

 كلیة التربیة الریاضیة للبنینمذكرات غیر منشورة لطالب الریاضات المائیة طرق تدریس  -
  م. ٢٠١٣جامعة بنها 

جامعة  تشوهات القوام مذكرات غیر منشورة لطالب الفرقة الربعة بكلیة التربیة الریاضیة للبنین -
  م. ٢٠٠٥بنها 

  ألیف).الترویح المائى وبعض المتغیرات النفسیة واالجتماعیة (مرجع تحت الت -

  الذكاء االنفعالى لمعلم ومتعلم السباحة (مرجع تحت التألیف). -

  (مرجع تحت التألیف).التعلیم والتعلم في السنوات المبكرة -

  اسیة تم تدریسهار مقرارت د

  الریاضیةاالدارة  –   علم نفس الریاضة. -

   الریاضىالترویح  –      تدریب وتعلیم ریاضة السباحة. -

         .تشوهات القوام -

  ة.یالریاض البحث العلمى واالحصاء فى التربیة -

  



 

  ات خدمة البیئة والمجتمعر خب

  .لكشافة والجوالةل المعسكرات الدولیة العدید من عضو بالكشافة البحریة بالقلیوبیة وشارك فى - 

  .األساسیة لتأهیل مساعدى قادة الوحدات الكشفیة (مرحلة الجوالة)لدورة اعلي  اإلشراف - 

  م. ٢٠١١،  ٢٠٠٨علي المعسكر الطالبي للخدمة العامة في جامعة بنها اإلشراف  -

 بكلیة التربیة الریاضیة لكرة الیدعلي تنظیم وتحكیم البطولة التخصصیة األولى اإلشراف  -
  م. ٢٠٠٤جامعة بنها 

 ٢٠٠٦، م ٢٠٠٤جامعة بنها  بكلیة التربیة الریاضیة المهرجان المائىعلي تنظیم اإلشراف  -
  م.٢٠٠٩،  ٢٠٠٨،

  م. ٢٠٠٨ بحلوانعلي إعداد الكوادر القیادیة بمعهد إعداد القادة بحلوان اإلشراف  -

  م.٢٠٠٧،٢٠٠٦علي فاعلیات األسبوع اإلقلیمي األول والثاني لحمایة البیئة عامي اإلشراف  -

م، ٢٠٠٦، م٢٠٠٥ للبنین جامعة بنها لكلیة التربیة الریاضیة الریاضىعلى النشاط اإلشراف  -
  .م ٢٠١٢م ، ٢٠١١

  م. ٢٠٠٥اف علي تنظیم احتفال استقالل جامعة بنها ر اإلش -

  الدوارت التدریبیة

  فى مجال الحصول على الدورات

  ٠حاصل على دورة اإلنقاذ واإلسعافات األولیة من االتحاد المصرى للغوص واإلنقاذ -
  ٠حاصل على دورة إعداد معلم سباحة من االتحاد المصرى للغوص واإلنقاذ -
   ٠حاصل على دورة تحكیم من االتحاد المصرى للكرة الصاروخیة -
   ٠حاصل على دورة تحكیم من االتحاد المصرى لكرة الید -
 ٠حاصل على دورة إسعافات أولیة ومتقدمة من جمعیة الهالل األحمر المصرى -
   ٠حاصل على دورة تدلیك من نقابة المهن الریاضیة -



 

    ٠حاصل على دورة التأهیل العالجى من نقابة المهن الریاضیة -

  المیدانىمجال الفي 

  .مشترك للحصول على درجة الدكتوراه من دولة فرنساالاف اشر اإل عضو بعثة -

   ٠م٢٠٠٧إلى  ٢٠٠٢عمل معلم سباحة بالنادى األهلى المصرى من  -

   ٠م٢٠٠٥إلى  ١٩٩٨عمل معلم سباحة باستاد بنها الریاضى من عام  -

   ٠م٢٠٠٤إلى  ٢٠٠٣عمل معلم سباحة بمركز شباب بنها من  -

  ٠م٢٠٠٢إلى  ٢٠٠٠عمل معلم سباحة بنادى الغابة الریاضى بمصر الجدیدة من عام  -

  ٠عضو بنقابة المهن الریاضیة -
   ٠عضو بالجمعیة العمومیة للهالل األحمر المصرى -

  في مجال كفاءة التدریس

أعضاء هیئة التدریس جامعة قدرات حاصل على دورة العرض الفعال من مركز تنمیة  -
  م. ٢٠٠٧بنها

ات أعضاء هیئة التدریس جامعة ر حاصل على دورة التدریس الفعال من مركز تنمیة قد -
  م. ٢٠٠٦بنها

أعضاء هیئة التدریس جامعة قدرات حاصل على دورة مهاارت االتصال من مركز تنمیة  -
  م. ٢٠٠٦بنها

 جامعةأعضاء هیئة التدریس قدرات حاصل على دورة أسالیب البحث العلمي من مركز تنمیة  -
  م. ٢٠٠٦بنها 

 حاصل على دورة استخدام التكنولوجیا الرقمیة في التعلیم من مركز التطویر المستمر بكلیة -
  م. ٢٠٠٦التربیة جامعة بنها 



 

 حاصل على دورة تصمیم الوسائل التعلیمیة من مركز التطویر المستمر بكلیة التربیة جامعة -
  م. ٢٠٠٦بنها 

 واستخدام الوسائل التعلیمیة من مركز التطویر المستمر بكلیة التربیةحاصل على دورة إنتاج  -
  م. ٢٠٠٦جامعة بنها 

  

  مهاارت الكمبیوتر

  )ICDL( حاصل على شهادة الرخصة الدولیة لقیادة الحاسب اآللي -

(Word- Windows- Excel- Power point- Internet-IT- Access).  

  مهاارت اللغة

  : اللغة األماللغة عربیة

بجامعة بنها بدرجة  من مركز اللغات الخاصة المحلى التوفل اجتیاز امتحان اللغة االنجلیزیة:
٦٠٠ .  

  ٥٢٠بدرجة  IPTاجتیاز امتحان التوفل الدولى 

حتى والتعاون بالقاهرة اجتیاز دورات اللغة الفرنسیة بالمركز الفرنسى للثقافة اللغة الفرنسیة: 
   .المستوى الحادى عشر

 

  

  

 


