
 
 

 
 
 

 اندزجاث انعهميت انسئيسيت 
 التقـــــــــــــــــــــــدير الجامعة   التاريخ صصـــــــالتخ ةالعممي ةالدرج

 جيد جدا مع مرتبة الشرف واألول عمي الكمية  المنوفية/ ج م5002 كاراتيو / كرة سمة رياضية ةبكالوريوس تربي
طرق تدريس  مـاجســـتير

 توصية بطبع الرسالة عمي نفقة الجامعة المنوفية/ ج م5004 وتكنولوجيا تعميم
طرق تدريس وتدريب  دكتوراه الفمسفو

 توصية بطبع الرسالة عمي نفقة الجامعة المنوفية /ج م5005 الكاراتيو
 جيد جدا المنوفية /ج م5002 تربية خاصة دبمـومــــا

 اإلجناشاث انعهميت 
 تاريخال الناشر العنوان النوع م
نمتحركة عهٍ األداء انمهارٌ نبعض تأثُر استخذاو انرسىو ا ماجستير 1

 ( سىىات6 – 4) مهارات رَاضة انكاراتُه نهمبتذئُه مه سه
 م9002 جامعة المنوفية

 دكتوراه 2
تأثُر استخذاو انتذرَب انمركب انمتىازٌ نتطىَر انقذرات 

انحركُة انخاصة عهٍ مستىٌ أداء انجمهة انحركُة كاوكىداٌ 
 نالعبٍ رَاضة انكاراتُه)كاتا( 

 م9009 جامعة المنوفية

عهً مستىي األداء انمهارٌ  متىازَةتأثُر تىجُه أحمال تذرَبُة  (مشترك )بحث 3
 كاتا "نهجمهة انحركُة "كاوكىا _ داي

مجمة " نظريات وتطبيقات" 
 م9002 ج األسكندرية

 Standard rate for some basic stances In  karate (فردي )بحث 4

 معُارَة انىسبة نبعض األوضاع األساسُة فٍ انكاراتُه
مجمة " نظريات وتطبيقات" 
 م9002 اإلنجميزية ج األسكندرية

تذرَبات بانُستُة نتىمُة بعض انقذرات انحركُة انخاصة وأثرها عهٍ مستىٌ  (فردي )بحث 5
 سىىات (9 -7)بعض انجمم انحركُة نالعبٍ انكاراتُه مه  أداء

 رياضية كمية تربيةمؤتمر 
 م9002 بنات الجزيرة

 (فردي )بحث 6
Temporal analysis as an indicator to rationing  training 

load for kanku-sho kata for karate players. 

 شى( كاتا نالعثي انكاراتيه-انتحهيم انشيني كًؤشز نتقنين شذج انحًم انتذريثي ل )كانكى

International 

journal of sports 

science & Art 
 م9002

 (فردي )بحث 7

Effect of developing some special kinetic abilities on the 

usage of kicks for junior kumite players 

تأثيز تنًيح تعض انقذراخ انحزكح انخاصح عهي استخذاو ضزتاخ انزجهين نالعثي 

 انكىييتيه شثاب

International 

journal of sports 

science & Art 
 م9002

 (فردي )بحث 8
The effect of technical speed developing on skill 

performance level for some karate kata 

 تأثيز تنًيح انسزعح انًهاريح عهي يستىي أداء تعض انجًم انحزكيح في انكاراتيه
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journal of sports 

science & Art 
 م9002
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 يتشوج:  االجتًاعيحانحانح  عمــــسو زلمـــــد سعــــــد جعفـــــس -: االســـــــــــــــــــــى 

 يصــــزي:  انجنسيح و 2893/ 4/ 21 -: تاريـــــخ انًيــــالد 

 و1/22/1722  -: اإلصذارتاريخ         27039728 -: رقى جىاس انســـــفز

   77172110484449  -: يحًـــــــــــــــــــىل

 http://staff.usc.edu.eg/Amrgaafar اإلنكتزوني انًىقع 

 بياناث أكادمييت AMRGAAFAR@yahoo.com انثزيذ اإلنكتزوني 

 نظريات وتطبيقات المنازالت والرياضات المائية  –التربية الرياضية  كمية  – مدينة السادات القسم و الجامعة والكمية 
 استاذ مساعد  الدرجة العممية 

 كاراتيو :الدقيق  التربية الرياضية :العام التخصص األكاديمي
 سنة 01 تدريب الفي  خبرة سنوات سنة 02 سنوات الخبرة األكاديمية

 انسرية انراتيت
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 م23/12/2012 م10/2/2009 المنوفيتجامعت  –كليت التربيت الرياضيت  مذرس مساعذ 9
 م13/3/2018 م24/12/2012 المنوفيتجامعت  –كليت التربيت الرياضيت  مذرس 2
 م27/3/2018 م14/3/2013 جامعت الساداث –كليت التربيت الرياضيت  مذرس 2
 حتي تاريخه م28/3/2018 جامعت الساداث –كليت التربيت الرياضيت  مساعذ  رأستا 5

 إشساف ومناقشت: انسسائم انعهميت
 نوع الدراسة/حالتها الجامعة/التاريخ الباحث الصفة الةـــوان الرســـعن م
تأثير دمج الدوائر المغمقة والمفتوحة عمي مستوي أداء بعض  0

كريم محمد  مشسف المهارات األساسية لناشئي الكاراتيو
 / نوقشتماجستير 2014السادات/ فوزي راضي 

برنامج تدريبي باستخدام بعض عناصر المياقة البدنية الخاصة وتأثيره  5
محمد أحمد عبد  مشسف الوشو كونغ فوعمي فاعمية أداء بعض مهارات السندا لناشئي 

 / نوقشتماجستير 2014السادات/ الرحمن السيد

تأثير استخدام تدريبات السرعة عمي توقيت بعض أساليب الهجوم  2
مصطفي جالل  مشسف المضاد في مباريات الكوميتيو لدي ناشئي رياضة الكاراتيو

 /نوقشتماجستير 2015السادات/ غانم

لتنمية بعض القدرات التوافقية ومستوي أداء الجممة تدريبات نوعية  4
محمود محمد  مشسف الحركية باصاي داي لدي براعم الكاراتيو

/جاري ماجستير 2016السادات/ حالوة
 استكماليا

 األساليب لبعض األداء في العاممة لمعضالت النسبي اإلسهام 2
 مهند مصطفي مناقش الشوتوكان بمدرسة الحركية لمجمل استخداما األكثر المهارية

 ماجستير/نوقشت 2018/اإلسكندرية شحاتو

 اخلرباث يف رلال انتدزيب انسياضي :
 الفترة الزمنية مكان الخدمة امـــالمه المجال م
 م5002 –م 5005 حهىان ج –كهُة انتربُة انرَاضُة  فرقالمدارس و تدريب لم يذرب كاراتيه 0
 م5001 –م 5002 وادٌ انترساوة انرَاضٍ سنة 01 -04لفرق  يذرب عاو كاتا 5
 م5002 –م 5001 سرس الميان الرياضي مدرب كاراتيو ولياقة بدنية يذرب  2
 حتي اآلن –م 5004 أكتوبر الرياضي 1نادي مدينة  مقنن أحمال فرق الكاراتيو لياقة بدنية مدرب 4
 حتي اآلن -5004 ج السادات –كمية التربية الرياضية  تدريب منتخب ج السادات مدرب منتخب 2
 حتي اآلن –م 5002 النادي األىمي مقنن أحمال فرق الكاراتيو لياقة بدنية مدرب 1

 عضىيت انهجان / اجلمعياث:
اسم المجنة / الجمعية /  م

 الرابطة
طبيعة 
 العضوية

الفترة 
طبيعة  اسم المجنة / الجمعية / الرابطة م الزمنية

 العضوية
الفترة 
 الزمنية

 م5000 عاممو أكاديمية بناة المستقبل لمتنمية البشرية. 4 م5002 عاممو االتحاد المصري لمكاراتيو. 1
 م5005 عاممو أعضاء ىيئة التدريس المصرية. اتحاد 5 م5001 عاممو نقابة المين الرياضية. 2
 م5005 عاممو االتحاد المصري لمغوص واالنقاذ. 6 م5000 عاممو االتحاد السعودي لمكاراتيو. 3
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 اندوزاث واألنشطت انتدزيبيت انتي مت احلصىل عهيها
 اندوزاث األكادمييت 

 التاريخ مكان ال دورةـــم الــاس م التاريخ مكان ال دورةـــم الــاس م
 م5000 ج المنوفية ميارات االتصال. 00 م5002 المنوفية ج .لتدريس الفعالا 0
 م5000 ج المنوفية تنظيم المؤتمرات العممية. 05 م5003 ج المنوفية التخطيط االستراتيجي. 5
 م5002 ج المنوفية اإلدارة الجامعية. 02 م5003 ج المنوفية سموكيات المينة . 2
 م5002 ج المنوفية نظم االمتحانات وتقييم الطالب. 04 م5003 ج المنوفية الساعات المعتمدة 4
 م5002 ج المنوفية أخالقيات البحث العممي. 02 م5003 المنوفيةج  استخدام التكنولوجيا في التدريس. 2
 م5002 ج المنوفية معايير الجودة في التدريس. 01 م5003 ج المنوفية النشر العممي. 1
 م5002 ج المنوفية مشروعات البحوث التنافسية. 02 م5003 ج المنوفية ميارات العرض الفعال. 2
 م5004 ج السادات اتصاالت ومعمومات. 03 م5000 المنوفيةج  الشؤون المالية والقانونية 3
 م5003 ج السادات اتخاذ القرار وحل المشكالت 04 م5000 ج المنوفية إدارة الوقت واالجتماعات. 4
 م5004 ج السادات االقتباس العممي  50 م5000 ج المنوفية إدارة الفريق البحثي. 00
   اندوزاث انسياضيت :     
 التاريخ مكان االنعقاد الــدورة اســـم م
 م5002 تيوااألكاديمية الدولية لمكار  الدورة الدولية األكاديمية األولى ألساتذة الكاراتيو . 1
 م5004 الكشافة الجوية بالمنوفية دورة الكشافة الجوية 2
 م5001 االتحاد العربي لمكاراتيو الدورة الدولية لممدربين العرب.  3
 م5004 األكاديمية األولمبية المصرية الدورة المتقدمة في التدريب الرياضي بتقدير ممتاز.  4
 م5000 االتحاد السعودي لمكاراتيو الدورة الدولية لمكاراتيو لبطل العالم "  تسوتشيا ىيديتو " 5
 م5000 مركز مطمئنة )الرياض( دورة عمم النفس الرياضي. 1
 م5005 االتحاد المصري لمغوص واالنقاذ واإلسعافات األوليةدورة اإلنقاذ  7
 م5002 االتحاد المصري لمكاراتيو دورة التعريف بمشروع الريادة العالمي القومي. 8
 م5004 االتحاد المصري لمكاراتيو الدورة الدولية الثانية لممدربين العرب . 9

 م5001 النادي األىمي كوميتيو( -دورة النادي األىمي الدولية لمكاراتيو )كاتا  11
 م5003 األكاديمية األولمبية المصرية دورة االعداد البدني وتخطيط األحمال  11
 م5003 األكاديمية األولمبية المصرية دورة اإلصابات الرياضية والتأىيل البدني  12

 : دوزاث احلاسب اآليل
 التاريخ مكان االنعقاد دورةــــم الــــاس م
 م5004 جامعة المنوفية الدورة المكثفة في الحاسب اآللي 1
 م5002 جياز التعبئة واالحصاء (I.C.D.Lالرخصة الدولية لقيادة الحاسب اآللي ) 2
 م5001 جامعة طنطا دورة االنترنت 3
 م5004 جامعة المنوفية دورة تدريبية عمي الحاسب اآللي واالنترنت  4
 م5000 مدارس رياض نجد اإللكترونيةدورة في السبورة  5
 م5004 جامعة مدينة السادات دورة فوتو شوب  6

 : دوزاث انهغت االجنهيصيت وانتنميت انبشسيت
 التاريخ مكان االنعقاد دورةــــم الــــاس م
 م5001 بالقاىرة -الجامعة األمريكية  "302شيادة اجتياز المستوي العاشر "  1
 م5004 الجامعة األمريكية (Local Toeflمحمي في المغة االنجميزية ) شيادة تويفل 2
 م5000 المنصورة (  IBTشيادة التويفل الدولي في المغة االنجميزية ) 3
 م5005 أكاديمية بناة المستقبل TOT))دورة تدريب المدربين  4

 داخم انكهيت و اجلامعت وادلهاو األنشطت
 الفترة الزمنية الـــدور ـــاطــــــــــالنشـــــ م
 م 5005/ 5000 مشارك عرض المنازالت في احتفال جامعة المنوفية باليوبيل الفضي. 0
 م5001م / 5002 / مشارك مدرب رياضية لحفالت الخريجين بكمية التربية الرياضية جامعة المنوفية.عروض  5
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 -:انتقديس شهاداث ودزوع 

  رئيس جامعة مدينة السادات.األستاذ الدكتور درع التميز في العروض الرياضية من 
 . شيادة التقدير من السيد محافظ المنوفية األسبق المستشار عدلي حسين 
 ير ودرع من األستاذ الدكتور رئيس جامعة المنوفية. شيادة التقد 

    .شيادة التقدير من جامعة المنوفية بمناسبة الحصول عمي درجة الماجستير 

 .شيادة التقدير من األستاذ الدكتور عميد كمية التربية الرياضية بالسادات جامعة المنوفية 

   .شيادة التقدير من الجمعية العامة لرعاية النابغين 

 منوفية. -الميان  شيادة التقدير من السيد مدير اإلدارة التعميمية بسرس 
 .شيادة التقدير من جمعية المساعي المشكورة بمحافظة المنوفية 

 .شيادة التقدير من اإلدارة العامة لممدن الجامعية بجامعة المنوفية 

 .شيادة التقدير من مركز تنمية البيئة وخدمة المجتمع بكمية التربية الرياضية لمبنين باليرم 

  العامة لرعاية الشباب بجامعة المنوفية.شيادة التقدير من اإلدارة 

 .شيادة التقدير من إدارة مدارس رياض نجد بالسعودية لتنظيم مارثون الجري 

 اخلرباث يف اجملال انسياضي كالعب : 

  م 0444صر العربية لمكاراتيو عام والميدالية الذىبية في بطولة قطاعات جميورية م المركز األولحاصل عمي 
  م(. 5002  -5000والميدالية الذىبية في بطولة جامعة المنوفية لمكاراتيو أعوام ) األولالمركز حاصل عمي 

  والميدالية الذىبية في بطولة المياقة البدنية لجامعة المنوفية. المركز األولحاصل عمي 

  م.0441وحتى عام 0440لمكاراتيو من عام  األولبطل محافظة المنوفية 

  م(.52/2/5000)في الكاراتيو بتاريخ  األسود الرابعحاصل عمى الحزام 

  م . 0441حتي عام  42بطل محافظة القاىرة لمكاراتيو من عام 
 م.5002حتي عام   45عام  بطل محافظة الجيزة لمكاراتيو من 

  م. 5001حتي عام  40شارك في بطولة جميورية مصر العربية لمكاراتيو من عام 

 ومنتخب محافظة المنوفية أللعاب القوي .  العب بمنتخب محافظة المنوفية لمكاراتيو 

 العب بمنتخب كمية التربية الرياضية  لمجمباز و منتخب كمية التربية الرياضية أللعاب القوي . 

 العب بنادي المركز الكشفي العربي الدولي ، نادي الترسانة الرياضي، نادي دار ضباط المشاه الرياضي ، نادي 

 سرس الميان الرياضي ، مركز تدريب كمية التربية الرياضية لمبنين باليرم .

 واذلىاياث :  االهتماماث
 .جراء البحوث العممية  الصيد.  إعداد وا 
 .تصميم الرسوم المتحركة  .كتابة الشعر 
 عمي الجديد في المجال الرياضي عامة والكاراتيو خاصة. االطالع  

 

 م5002/م5001 مدرب لمنوفية. الجامعات المصرية الثامن ج اوع شباب رياضية بالكمية في احتفال الجامعة بأسبعروض  2
 م5002/ م 5004 منسق جودة  .قسمالب الجودةعضو لجنة  4
 حتي اآلن/  م5002 عضو  .عضو كنترول 2
 م حتي اآلن 5004 مدرب مدرب منتخب جامعة مدينة السادات لمكاراتيو. 1
 م5002/م 5001 نائب رئيس (وحدة الجودة) .تقدم الكمية لالعتماد األكاديمينائب رئيس معيار البحث العممي ضمن فاعميات  2
 م7102 محاضر بالكليت. التذريب الباليستي المهاري لألطفالعقد ندوة علويت بعنواى  3
 م5002 رئيس  .لطلبت الكليت التذريس بالمحاكاةتنظين وإدارة بطولت للكاراتيه بأسلوب هبتكر في التدريس وهو  4

 م5003 مصمم ومدرب تصميم وتدريب عرض الكاراتيو باحتفال عيد الجامعة األول.  10
 م5004/ 5003 مدرب عام مدرب منتخب جامعة مدينة السادات لمكاراتيو  11
 م5003 رئيس معيار رئيس معيار المصداقية واألخالقيات بوحدة ضمان الجودة بالكمية  12


