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 تـــيـــراتة رــيــس

 انبياَاث انشخصيت:

 يحًىد عبذ انًجيذ يحًذ سالو     ى:ـــــاالس

 و20/4/1986    تاريخ انًيالد :

 2015 رياضيتانتربيت اندكتىراِ في فهسفت    : انًؤهم انعهًي

  يتسوج      انحانت االجتًاعيت:

 ) ياسيٍ( 1      :عذد األبُاء

  غير يطهىب نهخذيت َهائيايؤجم و  انًىقف يٍ انتجُيذ:

 أكتىبر. 6يذيُت  –انحي انحادي عشر  – 13شقت  67عًارة  164يشروع     انعُىاٌ:

 و24/2/2015: اإلصذارتاريخ          A14385523    سفر :انجىاز رقى 

 2+01144810503   -   2+01281820203        تهيفىٌ يحًىل: 

     dr.mahmoud_sallam90@yahoo.comبريذ انكتروَي:

 .ساداثانيذيُت جايعت  -بكهيت انتربيت انرياضيت  دكتىر جايعي     ت:ــفــيـانىظ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

    األكاديميحالخثراخ: 

 ًتأثير استخذاو تذريباث  درجخ انذكزٕراِ فً فهطفخ انزرثٍخ انرٌبضٍخ ثؼُٕاٌ " انحظٕل ػه

 ." عهي تحسيٍ أداء انهجىو انبسيط نالعبي سيف انًبارزة َىعيت زوجيت

 " ٌيهاري نالعبي سالح  -برَايج بذَي انحظٕل ػهً انًبجطزٍر فً انزرثٍخ انرٌبضٍخ ثؼُٕا

 ."ًبارزة انشيش في ضىء تعذيالث انقاَىٌ انذوني نه

  رمذٌر ػبو جٍذ جذا يغ يررجخ انشرف  –و 2007حبطم ػهً ثكبنٕرٌٕش انزرثٍخ انرٌبضٍخ ػبو

 انضبًَ ػهً انذفؼخ. ت% ٔانزرر83,14ٍثكهٍخ انزرثٍخ انرٌبضٍخ جبيؼخ انًُٕفٍخ ثُطجخ 

  األكاديميحالذوراخ:- 

  و.16/12/2015،  15فً انفزرح يٍ  انفرٌك انجحضًدٔرح إدارح 

  و.9/11/2015،  8فً انفزرح يٍ  ٍت انجحش انؼهًًأضبندٔرح 

  و.2/11/2015،  1فً انفزرح يٍ  األزيبد ٔانكٕارسدٔرح إدارح 

  و.30/12/2014،  29فً انفزرح يٍ  يشرٔػبد انجحٕس انزُبفطٍخدٔرح 

  ٍو.29/4/2014،  28دٔرح إدارح انٕلذ ٔاالجزًبػبد فً انفزرح ي 

 و.23/4/2014، 22زرح يٍ دٔرح رُظٍى ٔإدارح انًؤرًراد فً انف 
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  ٍو.3/8/2010ــ 1/8دٔرح َظى االيزحبَبد ٔرمٌٕى انطالة فً انفزرح ي 

  ٍو.8/9/2009ــ 6/9دٔرح يؼبٌٍر انجٕدح فً انؼًهٍخ انزذرٌطٍخ فً انفزرح ي 

  ٍو.25/8/2008 – 23/8دٔرح انُشر انؼهًً فً انفزرح ي 

  ٍو.12/8/2008 – 10/8دٔرح أخاللٍبد انجحش انؼهًً فً انفزرح ي 

  ٍو.5/8/2008 – 3/8دٔرح رًٍُخ اضزخذاو انزكُٕنٕجٍب فً انزذرٌص فً انفزرح ي 

  ٍو.15/7/2008 – 13/7دٔرح رذرٌت يٓبراد انؼرع انفؼبل فً انفزرح ي 

  انًشبركخ فً انًؤرًر انؼهًً انذٔنً انضبنش ػشر " انزرثٍخ انجذٍَخ ٔانرٌبضخ " رحذٌبد األنفٍخ

 و.25/3/2010ــ 23انضبنضخ 

 : الشهاداخ والذوراخ الخاصح تمجال الحاسة اآللي 

  ًانرخظخ انذٔنٍخ فً اضزخذاو انحبضت االنICDL   2012.و 

  ًدٔرح رذرٌت ثًركس انًؼهٕيبد جبيؼخ انًُٕفٍخ فً " يٓبراد اضزخذاو لٕاػذ انجٍبَبد انؼبنًٍخ ف

 و.24/12/2009 –و 20/12/2009إػذاد انرضبئم ٔاألثحبس انؼهًٍخ" فً انفزرح يٍ 

 " ًدٔرح رذرٌت يكضفخ يٍ يركس انخذيخ انؼبيخ جبيؼخ انًُٕفٍخ فAccess and Power 

Pointٍو.15/1/2010 –و 15/12/2009" فً انفزرح ي 

 " ًدٔرح رذرٌت يكضفخ يٍ يركس انخذيخ انؼبيخ جبيؼخ انًُٕفٍخ فWord – Excel – 

Windows – Internet – Itٍو15/12/2009 – 15/11" فً انفزرح ي. 

   :الذراساخ في مجال اللغح- 

  انزٌٕفم ( اجزٍبز اخزجبر انهغخTouffel يٍ جبيؼخ انًُظٕرح ثًجًٕع )476/600. 

 : المناصة 

 ًو2016انطبداد  خثكهٍخ انزرثٍخ انرٌبضٍخ جبيؼخ يذٌُ دكزٕر جبيؼ. 

 و.2011جبيؼخ انًُٕفٍخ -يذرش يطبػذ ثكهٍخ انزرثٍخ انرٌبضٍخ ثبنطبداد 

  و.2014 – 2013انجبيؼً ػضٕ كُزرٔل نهؼبو 

  ًو.2017 -2016ػضٕ يُزذة ثكُزرٔل انذثهٕو انؼبو ثكهٍخ انزرثٍخ انؼبو نهؼبو انجبيؼ 

  53820شؼجخ رذرٌت ثرلى لٍذ  -ػضٕ َمبثخ انًٍٓ انرٌبضٍخ  

 فجراٌر ،  و2015و ، فجراٌر 2014انؼبنى نهخًبضً انحذٌش يبرش   دحكى دٔنً يجبرزح ثجطٕال

 .و2016 ضجزًجر ، و2016

  و.2012ػبو يٍ حكى يحهً نهخًبضً انحذٌش 

  ًٍو.2013يُطمخ انمبْرح فرق  يؤضص أكبدًٌٍخ انكبريخ نهًجبرزح ٔيطجهّ ض 

 . يؤضص فرٌك َبدي انُجٕو انرٌبضً ٔيطجم ضًٍ َٕادي انجًٕٓرٌخ فً ارحبد انطالح 

  و.2014-2010ػضٕ يجهص إدارح يركس انشجبة ثًذٌُخ انطبداد ثذٔرح 

 و ػهً يمؼذ انشجبة.2009يُبء ثًذٌُخ انطبداد ثذٔرح ػضٕ ثًجهص األ 
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  ٔحزً االٌ. و 2008يذرة نٍبلخ ثذٍَخ يٍ ػبو 

  حتي اآلٌ: – و2005 عاو يٍ انًبارزةيذرب-  

  و ٔحزى اٌَ.2011ػبو   ٍانرٌبضً ي أكزٕثر 6يذرة خًبضً حذٌش ثُبدي 

  و.2010 - و2009 نهؼبو انجبيؼً يذرة انًجبرزح نفرٌك جبيؼخ انًُٕفٍخ 

  و.2015 – و2014 نهؼبو انجبيؼًيذٌُّ انطبداد يذرة انًجبرزح نفرٌك جبيؼخ 

  و.2016 – و2015 نهؼبو انجبيؼًيذٌُّ انطبداد يذرة انًجبرزح نفرٌك جبيؼخ 

  و.2017 – و2016 نهؼبو انجبيؼًيذٌُّ انطبداد يذرة انًجبرزح نفرٌك جبيؼخ 

   ياضيالشهاداخ والذوراخ الخاصح تمجال التذرية الر 

: 

 :) الذوراخ الخاصح تالمجال التخصصي ) المثارزج 

  ٍ20/6انذٔرح انزذرٌجٍخ انزخظظٍخ نًذرثً انطالح انًُؼمذح ثُبدي انطالح انًظري فً انفزرح ي 

 و.2/7/2009 –

 و.25/6/2011,  24,  18,  17 دٔرح انًذرثٍٍ انًُؼمذح ثبالرحبد انًظري نهخًبضً انحذٌش 

 29و ٔ حزً  19/5/2012,  18الرحبد انًظري نهخًبضً انحذٌش دٔرح انحكبو انًُؼمذح ثب  ,

 و.30/6/2012

  الثذني الذوراخ الخاصح تالمجال: 

 29/1فً انفزرح يٍ  دٔرح انهٍبلخ انجذٍَخ ٔاالػذاد انجذًَ يٍ االكبدًٌٍخ االٔنًٍجٍخ – 

 و.14/2/2012

  )أكبدًٌٍخ جٕنذز جٍى فً انذٔرح انزذرٌجٍخ انزخظظٍخ فً انزذرٌت انرٌبضً ) انًذرة انخبص

 و.9/9/2008 – 18/7انفزرح يٍ 

 ٍنرفغ يؼذل انهٍبلخ انجذٍَخ ثبالضهٕة االضجبًَ نالػجً انزُص  خانًشبركخ فً انٕرشخ انزذرٌج

 و.25/12/2013 – 22االرضً انًمبيخ ثُبدي ثبنى ٍْهس 

  الرياضي الذوراخ الخاصح تالمجال: 

 2/8ٍخ انظهٍت األحًر األيرٌكٍخ ( فً انفزرح يٍ انذٔرح انذٔنٍخ نإلضؼبفبد األٔنٍخ ) جًؼ-

 و..16/8/2008

 " ًانذٔرح انذٔنٍخ نهزُفص انظُبػCPR ٍجًؼٍخ انظهٍت األحًر األيرٌكٍخ ( فً انفزرح ي ( "

 و.2/8-16/8/2008

  ٍ3/5دٔرح األخظبئً انزأٍْم انرٌبضً ) انًجهص انمٕيً نهشجبة ٔانرٌبضخ ( فً انفزرح ي – 

 و.16/5/2008

  ٍ3/5انذٔرح انزخظظٍخ فً انزذنٍك انرٌبضً ) انًجهص انمٕيً نهشجبة ٔانرٌبضخ ( فً انفزرح ي 

 و.16/5/2008 –
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  ٍ16/4دٔرح إػذاد يؼهى ثراػى ضجبحخ ) االرحبد انًظري نهطجبحخ( فً انفزرح ي – 

 و.30/4/2008

 ) و2007 دٔرح إَمبر انطجبحخ ٔاإلضؼبفبد األٔنٍخ ) االرحبد انًظري نهطجبحخ. 

 االنجازاخ الخاصح كالعة : 

  و.2006انحظٕل ػهً انًركس انضبًَ "ضٍف انًجبرزح فرق" ثجطٕنخ جبيؼخ انًُٕفٍخ 

 و2006انًزخظظخ  كهٍبدانحظٕل ػهً انًركس انضبنش "ضالح انطٍف" فً ثطٕنخ ان. 

  "ًو2011انًشبركخ فً ثطٕنخ انجًٕٓرٌخ نهخًبضً انحذٌش " صُبئ 

  :الخثراخ الخاصح كمذرب 

 جبيؼخ يٕضى انخططً ( نفرٌك يُزخت  –يٓبري  -انًجبرزح " ضٍف يجبرزح " ) ثذًَ يذرة

 و.2015ـــ 2014

 ًَخططً ( نفرٌك كهٍخ انزرثٍخ انرٌبضٍخ _جبيؼخ انًُٕفٍخ فً  –يٓبري  -يذرة انًجبرزح ) ثذ

 و ٔحزً اٌَ.1/10/2005انفزرح يٍ

 خططً ( نفرٌك يُزخت  –يٓبري  -ضٍف يجبرزح " ) ثذًَ –ضٍف -يذرة انًجبرزح " شٍش

 و.2010ـــ 2009جبيؼخ انًُٕفٍخ يٕضى 

 ًَجبيؼخ انًُٕفٍخ فً انفزرح يٍ  -خططً ( ثًركس انخذيخ انؼبيخ  –يٓبري  -يذرة انًجبرزح ) ثذ

 و.30/6/2008 – 1/1/2004

  ( ثُبدي  نفرٌك انخًبضً انحذٌشيذرة انًجبرزح )1/4/2012فً انفزرح يٍ  اكزٕثر انرٌبض6ً 

 ٌ.ٔحزى اَ

 ًَ1/4/2005خططً ( ثُبدي انطالو انرٌبضً فً انفزرح يٍ  –يٓبري  -يذرة انًجبرزح ) ثذ – 

 و.30/6/2007

  انًشبركخ فً ثطٕنخ كأش انذكزٕر ػجبش انريهً انؼرثٍخ نهًجبرزح ٔانزً ألًٍذ ثكهٍخ انزرثٍخ

 .و1/3/2009انرٌبضٍخ جبيؼخ حهٕاٌ ٌٕو 

  ثًُ ًجبرزح ٔانزً ألًٍذ ثكهٍخ انزرثٍخ انرٌبضٍخ جبيؼخ نهانجبيؼبد انؼرثٍخ انًشبركخ فً ثطٕنخ

 . و2015ضٌٕف نؼبو 

  ٔانزً ألًٍذ ثكهٍخ انزرثٍخ  ) كهٍبد انزرثٍخ انرٌبضٍخ ( خانكهٍبد انًزخظظانًشبركخ فً ثطٕنخ

 . و2016انًُظٕرح نؼبو انرٌبضٍخ جبيؼخ 

  ثًُ انزرثٍخ انرٌبضٍخ جبيؼخ  نهًجبرزح ٔانزً ألًٍذ ثكهٍخانجبيؼبد انؼرثٍخ انًشبركخ فً ثطٕنخ

 . و2016ضٌٕف نؼبو 

    الترتيحاالنجازاخ الخاصح كمذرب لفريق كليح 

 :الرياضيح

 ثجطٕنخ انجبيؼبد انؼرثٍخ انًمبيخ  ) ثُبد ( فرق ضٍف يجبرزح ضبًَانحظٕل ػهً انًركس ان

 و.2016 بجايعت بُي سىيف
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 ٕنخ انجبيؼبد انؼرثٍخ انًمبيخ ثجط ) ثٍٍُ ( فرق ضٍف يجبرزح خبيصانحظٕل ػهً انًركس ان

 و.2016 بجايعت بُي سىيف

 انًمبيخ  انكهٍبد انًزخظظخثجطٕنخ  ) ثُبد ( ضٍف يجبرزح ديفر ٔلانحظٕل ػهً انًركس األ

 و.2016انًُصىرة بجايعت 

 انًمبيخ  انكهٍبد انًزخظظخثجطٕنخ  ) ثٍٍُ ( ضٍف يجبرزح ديفر ًَانحظٕل ػهً انًركس انضب

 و.2016انًُصىرة بجايعت 

 ثجطٕنخ انجبيؼبد انؼرثٍخ انًمبيخ  ) ثٍٍُ ( انحظٕل ػهً انًركس انضبنش فرق ضٍف يجبرزح

 و.2015 بجايعت بُي سىيف

  و.2009رُظٍى انجطٕنخ األٔنً نهًجبرزح انًمبيخ ثكهٍخ انزرثٍخ انرٌبضٍخ ثبنًُٕفٍخ 

  ثكهٍخ انزرثٍخ  خانًمبيفً ثطٕنخ انجبيؼبد انزخظظٍخ فً انًجبرزح  األٔلانحظٕل ػهً انًركس

 و.2008انرٌبضٍخ ثبنٓرو 

  ثكهٍخ انزرثٍخ  انًمبيخانحظٕل ػهً انًركس انضبًَ فً ثطٕنخ انجبيؼبد انزخظظٍخ فً انًجبرزح

 و.2009انرٌبضٍخ ثبنٓرو 

    االنجازاخ الخاصح كمذرب لفريق الخماسي الحذيث تنادي

 اكتىتر: 6

 :المركس األول 

 فً ثطٕنخ انجًٕٓرٌخ نهخًبضً انحذٌش ) ثطٕنخ انرثبػً (  يجبرزح ) انحظٕل ػهً انًركس األٔل

 و.21/2/2014-20انًمبيخ ثُبدي انشًص انرٌبضً ( 

 ( يجبرزح( فً ثطٕنخ انجًٕٓرٌخ نهخًبضً انحذٌش ) ثطٕنخ انرثبػً  انحظٕل ػهً انًركس األٔل

 و.4/9/2015انًمبيخ ثُبدي انشًص انرٌبضً ( 

  )فً ثطٕنخ انجًٕٓرٌخ نهخًبضً انحذٌش ) ثطٕنخ انرثبػً انحظٕل ػهً انًركس األٔل )يجبرزح

 و.25/4/2014انًمبيخ ثُبدي انشًص انرٌبضً ( 

 المركس الثالث: 

  ًانحظٕل ػهً انًركس انضبنش فرق فً ثطٕنخ انجًٕٓرٌخ نهخًبضً انحذٌش ) ثطٕنخ انرثبػ

 و.14/5/2013انًمبيخ ثُبدي انشًص انرٌبضً ( 

 المراكس من الراتع إلي الثامن: 

  ًانحظٕل ػهً انًركس انراثغ )يجبرزح( فً ثطٕنخ انجًٕٓرٌخ نهخًبضً انحذٌش ) ثطٕنخ انرثبػ

 و.25/4/2014انًمبيخ ثُبدي انشًص انرٌبضً ( 

  انحظٕل ػهً انًركس انراثغ فً ثطٕنخ انجًٕٓرٌخ نهخًبضً انحذٌش ) ثطٕنخ انرثبػً انًمبيخ

 و.21/3/2012-20ثُبدي انشًص انرٌبضً ( 

 هً انًركس انراثغ فً ثطٕنخ انجًٕٓرٌخ نهخًبضً انحذٌش ) ثطٕنخ انرثبػً انًمبيخ انحظٕل ػ

 و.31/3/2012-29ثُبدي انشًص انرٌبضً ( 
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 انحذٌش  رثبػًضُّ فً ثطٕنخ انجًٕٓرٌخ نه 18فرق رحذ  خبيصانحظٕل ػهً انًركس ان

 و.27/11/2015، 26)انًمبيخ ثئضزبد انمبْرح( 

 برزح( فً ثطٕنخ انجًٕٓرٌخ نهخًبضً انحذٌش ) ثطٕنخ انحظٕل ػهً انًركس انخبيص )يج

 و.19/1/2014انرثبػً انًمبيخ ثُبدي انشًص انرٌبضً ( 

    االنجازاخ الخاصح كمذرب لفريق المثارزج تأكاديميح

 الكارمح:

  ضُخ َبشئبد انًمبيخ ثذٔنخ ثٕنُذا ٌُبٌر  11فً ثطٕنخ انؼبنى رحذ  83انحظٕل ػهً انًركس

 و.2015

 ًو.2014ضُخ َبشئبد  11انًركس انضبًَ ثجطٕنخ يُطمخ انمبْرح رحذ  انحظٕل ػه 

  و2014 ضُخ َبشئبد 11انحظٕل ػهً انًركس انطبثغ ثجطٕنخ يُطمخ انمبْرح رحذ. 

  و1015 ضُخ َبشئبد 11انحظٕل ػهً انًركس انطبثغ ثجطٕنخ يُطمخ انمبْرح رحذ. 

 و2015 ضُخ َبشئٍٍ 11ثجطٕنخ يُطمخ انمبْرح رحذ  زبضغانحظٕل ػهً انًركس ان. 

   يح في المجال الرياضي:لمالخثراخ الع 

  رذرٌت (. -رؼهٍى  - ) نٍبلخ  ضٍف يجبرزح ( ثًب ٌخض –) شٍش إجبدح انؼًم يغ الػجً انًجبرزح 

  رذرٌت (. -رؼهٍى  - إجبدح انؼًم يغ الػجً انخًبضً انحذٌش ) نٍبلخ 

 ٍَخ ٔانهٍبلخ انجذٍَخ.إجبدح انؼًم يغ انفرق انرٌبضٍخ ثًب ٌخض األحًبل انجذ 

  ًنٍبلخ ثذٍَخ(. -) أحًبل ثذٍَخ  انرٌبضبد انفردٌخ إجبدح انؼًم يغ الػج 

 رأٍْم انالػجٍٍ ثؼذ اإلطبثخ نهؼٕدح نًطزٕاْى لجم اإلطبثخ.ضؼبفبد األٔنٍخ إلطبثبد انًالػت ٔاإل 


