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 : المؤهالت الدراسية  
 

 

 (إمتياز) بتقدير  (األول ) وبترتيب تخصص ألعاب قوى ( م 1111)لوريوس التربية الرياضية  بكا -8

 (م  1111)  جستير التربية البدنية والرياضيةما -1

 (م1181) دكتوراة الفلسفة في التربية الرياضية -3
 

 :الدراسات العلمية 

 . م  لقياس وتقييم القدرات البدنيةلمبتكر ألول مرة على مستوى العاكأسلوب ( التقييم المطلق)وضع أسلوب  .8

 .ميكانيكية لقياس القدرات البدنية تمعادال( 81) حقوق الملكية الفكرية ل .1

 .حقوق الملكية الفكرية للمعيار التناسبي لتقييم المختبريين في االختبارات البدنية والمهارية .3

 .مسابقات المركبةال حتساب نقاط الخاصة باالتحاد الدولي أللعاب القوى اول اتعديل جد .2

 .ية الرياضيةبراءة االختراع عن برنامج الكتروني لتقييم المختبرين المتقدمين لاللتحاق بكليات الترب .6

 .يم أفراد القوات المسلحة والشرطةتصميم برنامج الكتروني لتقي .5

 .بألعاب القوى ةالمركبمسابقات التصميم برنامج الكتروني الحتساب نقاط  .5

 .يم برنامج الكتروني لتقييم طلبة قسم العاب القوى بكليات التربية الرياضيةتصم .1

 .االشتراك في مؤتمرات علمية دولية ونشر بحث علمي .8

" الرهانات واألفاق: الرياضة في خدمة التنمية :بالمؤتمر العلمي الدولي  باحثين( 81)افضل من اختياري  .81

 .ية المتقدمة بماليزيا ونشر البحث بالمجلة لالهمية العلميةمن قبل المجلة الدولية للبحوث الرياض بتونس
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 : دورات تدريبية  وخبرات أخرى  

 .عضو مؤسس بالجمعية العربية للقياس والنقويم .8

 .االتحاد المصري للغوصبدورة إنقاذ واالسعافات األولية   .1

في اللياقة مستوى القوات المسلحة والحصول على المركز األول على  بالقوات المسلحةتدريب الفرق الرياضية  .3

 .كم مشي  11البدنية واختراق الضاحية وسباق 

 .محافظة المنوفية  مدرب لياقة بدنية لفريق سباحة .2

 .دورة تحكيم السباحة من االتحاد المصري للسباحة .6

 . دورة تحكيم التنس األرضي من االتحاد المصري للتنس .5

 

 :اللغات األجنبية  

 (مستوى المتوسط ) مكثفة في اللغة االنجليزية الدورة التدريبية ال -8

 ( مستوى أول ) دورة التدريبية في المحادثة ال -1

 (مستوى الثاني ) الدورة التدريبية في المحادثة  -3

 في اللغة االنجليزية( TOEFL)شهادة  -2
 

 :الحاسب اآللي  

 (.إمتياز ) دورة حاسب آلي مكثفة  بتقدير   -8

 . ICDL دورة  -1

 .إمتياز) بتقدير (  Excel) جداول اإللكترونية دورة في برنامج ال -3

 -  Access – PowerPoint – Internet  - Excel Word -  )دورة نظم وتكنولوجيا المعلومات  -2

Windows- IT  )  إمتيازبتقدير. 
 

 


