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 م1/2/1968 تاريخ الميالد
 مصري الجنسية
 مسلم الديانة

 مجهورية مصر العربية – مدينة الساداتجامعة  الجامعة
 كلية الرتبية الرايضية الكلية

 األلعاب القسم العلمي
 ويعول ولد وبنت  متزوج االجتماعية الحالة

 بيانات االتصال
 01001525188 -01128077555 تليفون جوال
 048601628 – 048603217 تليفون العمل

 tarekbasel@hotmail.com    -    tarek.abdelrouef@phed.usc.edu.eg االلكتروني البريد

 http://staff.usc.edu.eg/1341/cv.html االلكتروني الموقع

 13عمارة –كمبوند مروج   –أكتوبر   6 العنوان

 املؤهالت العلمية
التربية  بكالوريوس

 الرياضية
 كرة سلةبتقدير جيد جدا ختصص   حلوان جامعة  - ابهلرم كلية الرتبية الرايضية  1988

 ماجستير التربية
 الرياضية

 حلوان  جامعة  -ابجلزيرةكلية الرتبية الرايضية   1993

 دكتوراه التربية
 الرياضية

 حلوان  جامعة  -ابجلزيرةكلية الرتبية الرايضية   1998

 التدرج الوظيفي
 م وحيت اترخيه.2016جامعة مدينه السادات من عام  –أستاذ بقسم االلعاب بكلية الرتبية الرايضية  أستاذ

 م وحيت اترخيه.2013جامعة مدينه السادات من عام  –أستاذ مساعد بقسم االلعاب بكلية الرتبية الرايضية  مساعد استاذ 
 .م2013م وحيت2006أستاذ مساعد بقسم االلعاب بكلية الرتبية الرايضية مبدينه السادات جامعة املنوفية من عام  مساعد استاذ 

 م.2006م وحيت 1998مدرس بقسم األلعاب بكلية الرتبية الرايضية مبدينه السادات جامعه املنوفية من  مدرس دكتور
 م.1998م وحيت 1994مدرس مساعد بقسم األلعاب بكلية الرتبية الرايضية مبدينه السادات جامعه املنوفية من عام  مساعد مدرس

 م.2004م وحيت 1993األلعاب بكلية الرتبية الرايضية مبدينه السادات جامعه املنوفية من عام بقسم معيد  معيد
 م1993م وحيت 1989من عام ابلقاهرة أخصائي رايضي مبديرية الشباب والرايضة  اخصائي رياضي
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 التخصص الدقيق
 كرة السلة

 املناصب االدارية
 قطاع الدلتا –مدير األنشطة الطالبية باجلامعات املصرية  -

 مدير وحدة ضمان اجلودة وضمان االعتماد بالكلية )املتقدمة للحصول علي االعتماد -

 مسئول التواصل الطالبي قطاع القاهرة الكربى  سابقا -

 مسئول التواصل الطالبي  باجلامعة سابقا -

 اخلربات واألنشطة بالكلية
 االوليالفرقة  تعليم( كرة السلة الي -) تدريب - مهام تدريسية -

 الفرقة الثالثة السلةكرة اختياري أول وثاني ادارة(  -تعليم -) تدريب -

 الفرقة الرابعة السلةكرة اختياري أول وثاني ادارة(  -تعليم  -) تدريب -

 الرابعة( بنات -الثالثة -كرة يد الفرقة ) الثانيةتعليم(  -) تدريب -

 اآلن.حتى و م1999من بنات  – للفرقتني الثالثة والرابعة بننيالرتبية العملية إشراف  -

 ) ختصص كرة السلة( لطالب الدراسات العليا بالكلية. املواد العلمية -

 أنشطة بحثية
)المشاريع واألبحاث 

 (لعلميةا

" تأثري برنامج للتدريب باألثقال علي بعض عناصر اللياقة البدنية اخلاصة  حبث املاجستري بعنوان:

 بكرة السلة"

 "ة" تأثري برنامج لزيادة فاعلية األداء املهارى لالعيب كرة السل :بعنوان هحبث الدكتورا

 االنتاج العلمي:

 "أثر تعديل زمن اهلجمة على األداء املهاري لبعض فرق الدوري املمتاز املصري فى كرة السلة " .1

 جامعة املنوفية ( –) حبث منشور مبجلة كلية الرتبية الرياضية      

 11- 9بالنمو التكوينى والذكاء والتحصيل الدراسي للتالميذ من "األداء البدني وعالقته  .2

 سنه باململكة العربية السعودية " .

 جامعة املنوفية ( –) حبث منشور مبجلة كلية الرتبية      

 باململكة العربية السعودية". العيب بعض األلعاب اجلماعية "تركيب اجلسم ومنطه لدي .3

 جامعة أسيوط( –رتبية الرياضية ) حبث منشور مبجلة كلية ال     

 "تأثري برنامج باستخدام احلاسب اآللي يف تعلم بعض املهارات األساسية يف كرة السلة". .4

 " فعالية أسلوب التعلم بالتبادل الثالثي يف تعلم بعض مهارات كرة السلة" . .5

 جامعة حلوان ( –اجلزيرة –) حبث منشور مبجلة كلية الرتبية الرياضية      

 "معوقات االحرتاف يف كرة السلة باململكة العربية السعودية " . .6

 جامعة حلوان ( –اجلزيرة –) حبث منشور مبجلة كلية الرتبية الرياضية 
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 واللياقةوالعاب القوى  اجلماعية لأللعاب  األساسيةوضع مستويات معياريه لبعض املهارات  .7

) حبث منشور مبجلة كلية الرتبية الرياضية اإلعدادية للمدرسة للتالميذ املتقدمني البدنية

 جامعة الزقازيق ( –الرياضية 

جملة  جامعة امللك فيصل وضع مستويات معيارية لقبول الطالب بقسم الرتبية البدنية .8

 جامعة املنوفية-العلوم البدنية والرياضة

 خطة مقرتحة لتنمية الوعي الثقايف الصحي للياقة لدي طالب جامعة امللك فيصل .9

 اجمللد الثالث–جامعة املنوفية العدد الثاني والعشرون -جملة العلوم البدنية والرياضة

  اجلودة وفقا ملتطلبات  باألحساء العام  مبدارس التعليم البدنية الرتبية معلم أداء واقع .10

 37العدد  –جامعة امللك  فيصل  –اجمللة العلمية لكلية الرتبية  السعودية باململكة العربية

11. Body Shape Dissatisfaction, Weight Status and Physical Activity 

among a Sample University Students in Saudi 

Food and Nutrition Sciences, 2013, 4, 616-625 3.46079 Published 

Online June 2013 

12. The effect of using multi-levels self-application technique on learning 

some basketball skills for juniors 

Assiut Journal of Sport Science and Arts 

13. The Effect of the Program of Using the Technology Education to 

Learning Some Basic Skills in Basketball. 

Theories and Applications, the International Edition - Journal of the 

Faculty of Physical Education for Boys, Alexandria University 

14. The effect of using programmed concept maps on some  defensive 

basic skills in Basket ball Assiut Journal of Sport Science and Arts 

15. An analytical study of some basket ball skills in the world Cup 

championship in Spain 2014  

Assiut Journal of Sport Science and Arts 

بيان بالرسائل العلمية 
 عليها تالتى أشرف

 وناقشتها او المسجلة

عل  ى امله  ارات اهلجومي  ة وبع  ض    والاله  وا ي اهل  وا يمق  رتل لتنمي  ة العم  ل   ت  درييبأثري برن  امج ت   -

  كرة السلة لالعيباملتغريات البدنية والفسيولوجية 

 برنامج تدرييب لتنمية بعض العضالت العاملة  فى األداء الدفاعي لناشئ كره السلة  -

 تأثري املباريات املصغرة علي مستوي أداء بعض املتغريات البدنية واملهاريه لناشئ كرة القدم  -

 دراسة بعنوان )فاعلية اختاذ القرار يف ادارة املباراة لدي مدربي كرة اليد -

بعنوان )تأثري استخدام التدريب الباليستى علي القوة االنفجارية ومستوي قوة ودقة التصويب دراسة  -

 (لدي ناشئ كرة القدم

 حركي علي بعض مهارات كرة السلة" –برنامج تدرييب مقرتل لتنمية االدراك احلس  -

-  
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 لكرة السلةكلية للبنني والبنات المدرب فريق  - خدمة المجتمع

 .لكرة السلة املنوفيةمدرب منتخب جامعة  -

 .مدينة السادات لكرة السلةمدرب منتخب جامعة  -

 اخلربات واألنشطة خارج الكلية
)مشاريع  أنشطة بحثية

 بحثية خارجية (
 .قديم مقرتحات ملشاريع حبثية جلهات خمتلفة جاري دراستها للقبولت -

 خدمة المجتمع
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مرحلة الناشئني والفريق األول.العب كرة السلة بنادي املقاولون العرب  -

 العب كرة مبنتخب جامعة حلوان. -

 م.2002وحتى  1988مدرب فريق كرة  السلة للناشئني بنادي األهلي من عام  -

وحتى  2005مدرب كرة  السلة بالدرجة االولي بنادي الفتح باململكة العربية السعودية من عام  -

 م.2010

 م.2010وحتى  2005باململكة العربية السعودية من عام  مدرب كرة  السلة بالناشئني بنادي الفتح -

 حماضر اصابات املالعب بأكادميية املستقبل لعلوم الرياضة. -

 مدرب منتخب جامعة املنوفية. -مدرب فريق كلية الرتبية الرياضية للبنني والبنات  -

املرك ز  م وحصل خالهلا الفريق عل ي  1987-1986مساعد مدرب بالنادي األهلي الرياضي موسم   -

وحصل خالهل ا   1988-1987األول يف بطولة القاهرة واملركز األول يف بطولة اجلمهورية ،وموسم 

 الفريق علي املركز األول يف بطولة القاهرة واملركز  الثالث يف بطولة اجلمهورية .

م وحصل الفريق خالهلا علي املركز األول يف 1989-م1988إداري الفريق األول لكرة السلة موسم  -

 الدوري العام املصري .

 م تاريخ اإلعارة. 2001حتى عام  1990مدربا بقطاع الناشئني يف النادي األهلي منذ عام  -

م وحقق الفريق خالهلا املركز الثاني 1999مدربا ملنتخب مدينة السادات يف دورة املدن اجلديدة موسم  -

 علي املدن اجلديدة .

 األنشطة الطالبية
 .على العديد من األسر الطالبية املشرف - األسر الطالبية

 الرياضية باجلامعةمستشار اللجنة  -

المعسكرات واللقاءات 
 الطالبية

 .مبعهد إعداد القادة حبلوانرا د أفواج معسكرات طالبية  -

 بالكلية والتكليفات الريادية ماملها
 جامعة مدينة السادات. –مدير وحدة ضمان اجلودة والتأهيل لالعتماد بكلية الرتبية الرياضية  - م الرياديةاالمه

 مسئول التواصل الطالبي باجلامعة -

 م.2001ر يس جلنة اختبارات القبول لطالب الرتبية الرياضية عام  -

 عضو جملس الكلية.  -

 عضًو جملس القسم. -
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 األلعاب.عضو جلنة وضع مناهج تدريس كرة السلة بقسم  -

 )املعامل واملختربات (  عضو جلنة -

 .كليةالب.نة البيئة وخدمة اجملتمع عضو يف جل -

 وحيت تارخيه. 2015التدريس لطالب الدراسات العليا بالكلية من  -

 اإلشراف العلمي على حبوث املاجستري والدكتوراه.  -

 تارخيه.وحتى  م1995اإلشراف علي طالب الرتبية العملية من عام  -

ك يف جلان أعمال الكنرتول واالمتحانات لطلبة الفرق الدراسية املختلفة بكلية الرتبية االشرتا -

 .تارخيهوحتى  م1998من عام  الرياضية جامعة املنوفية 

االشرتاك يف جلان أعمال كنرتول وامتحانات تأهيلي دكتوراه بكلية الرتبية الرياضية جبامعة  -

 املنوفية.

واالمتحانات لطلبة الدراسات العليا بكلية الرتبية الرياضية  االشرتاك يف جلان أعمال كنرتول -

 جبامعة املنوفية.

 وحيت تارخيه. 1998من عامر يس كنرتول للفرق الدراسية املختلفة بالكلية  -

 الدورات التدريبيةورش العمل و
 هيئة التدريس. ضمن برامج تنمية قدرات أعضاء 17/1/2005-15اجتياز برنامج مهارات التفكري يف الفرتة من  -

 ضمن برامج تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس. 27/1/2005-25اجتياز برنامج املهارات اإلدارية يف الفرتة من  -

 ضمن برامج تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس. 10/7/2007-8اجتياز برنامج الساعات املعتمدة يف الفرتة من  -

 ضمن برامج تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس. 21/8/2007-19س يف الفرتة من اجتياز برنامج استخدام التكنولوجيا يف التدري -

 ضمن برامج تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس. 28/8/2007-26اجتياز برنامج نظم االمتحانات وتقويم الطالب يف الفرتة من  -

 .ه  1431/  12/  1 الي 11 / 29 يف الفرتة منأمناط الطالب وطرق التعامل معها املشاركة يف برنامج  -

 ه .1432/  5 / 22 - 21يف الفرتة من  blackboardمهارات وأدوات واستخدام  املشاركة يف برنامج -

 ه 1/1/1432-30/12املشاركة يف برنامج املكتبة االلكرتونية يف الفرتة من  -

 ه 19/5/1432-17املشاركة يف برنامج صمم صفحتك علي االنرتنيت يف الفرتة من  -

 ه 27/5/1432-26يف الفرتة من  Spssاملشاركة يف برنامج البحوث الكمية وبرنامج  -

 املؤلفات العلمية
 بعنوان " كرة السلة تطبيقات عملية لطرق التدريس والتعلم "  م2000أعداد كتاب منشور يف كرة السلة عام  -
 .ابلكلية السلةكرة شارك يف نشر مذكرات دراسية يف جمال )تدريب _تعليم _ إدارة (   -

 استخدام احلاسب اآليل
 طبيقات احلاسب اآليلإجادة استخدام ت -

 اللغة األجنبية
 اللغة اإلجنليزية.إجادة  -



 

 

 
 كلية التربية الرياضية  جامعة مدينة السادات

 

 

) 6 ( 

 

 


