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 القسم العلمي

 الدرجة العلميه 

 

 علوم الصحة الرياضية

 دكتور ) متفرغ (استاذ 

 

 الرياضة بيولوجيا التخصص

 المؤهالت العلمية

 التربية الرياضية بكالوريوس
كلية التربية   ((تخصص كرة سله/ سباحة))يد جدا تقدير عام ج

 م 1980جامعة حلوان  للبنين بالهرم  الرياضية

 الرياضية ماجستير التربية

قسم علوم الصحة الرياضية كلية التربيةالرياضية للبنين  جامعة 

بعنوان ) األنماط الجسمية وعالقتها ببعض األنشطة حلوان 

  1984 الرياضية (

 الرياضية بيةدكتوراه التر

قسم علوم الصحة الرياضية كلية التربيةالرياضية للبنين  جامعة 

بعنوان )تأثير برنامج تدريبي مقترح على مدى تكيف  حلوان

 1996 بعض أنزيمات الطاقة الالهوائية (

 التدرج الوظيفي

مجاااااع العماااات قباااات التعيااااي  

 بالجامعة

  1981سيوط معيد كرة السلة بكلية التربية الرياضية جامعة ا

معيد كرة السلة بكلية التربية الرياضية للبنين جامعة الزقازيق 

5/5/1983  

مدرس مساعد كرة السلة بكلية التربية الرياضية للبنين جامعة 

 30/7/1986حتى 15/4/1984 منذالزقازيق 

محاضر و مدرب منتخبات الجامعات والمنتخب العسكرى لكرة 

 1991حتى 1986منذ ة بالمملكة العربية السعودي السله

 مدرس مساعد
بقسم علوم الصحة الرياضية كلية التربية الرياضية مدرس مساعد 

 م1994جامعة المنوفية 

 مدرس دكتور
بقسم علوم الصحة الرياضية كلية التربية الرياضية جامعة مدرس 

  1996المنوفية 

 لصحيةستاذ بيولوجيا الرياضة المتفرغ بقسم المواد اا الوظيفة الحالية

 الخبرات واألنشطة بالكلية

 : لمرحلة البكالريوس تدريس مقررات مهام تدريسية
 وظيفى لطالب وطالبات الصف االول التشريح الوصفى وال  -1



                                                                                         
 علم وظائف االعضاء لطالب وطالبات الصف االول . -2

 فسيولوجيا الرياضة طالبات الصف الثانى -3

 ى .بيولوجيا الرياضة طالب الصف الثان -4

 اصابات المالعب واالسعافات االولية لطالب وطالبات   -5

 الصف الثالث .    

 مقررات الدراسات العليا :
 التربية الصحية  لطالب وطالبات مرحلة الدبلوم. -1

 فسيولوجيا التدريب الرياضى طالب وطالبات الماجستير . -2

قررراءات متقدمررة فررى وسررائ  القيرراس فررى فسرريولوجيا الرياضررة   -3

 البات الدكتواة .لطالب وط

قرررراءات متقدمررررة تطبيقررررات فرررى بيولوجيررررا الرياضررررة لطررررالب  -4

 وطالبات الدكتوراة . 

عملت بقسرم التربيرة البدنيرة  2009وحتى  2005خالل الفترة من 

وجامعرررة تكسررراس  جامعاااة قطاااروعلررروم الرياضرررة بكليرررة التربيرررة 

A&M وكلفت بتدريس مقررات:بقطر 

 فسيولوجيا الرياضة  -1

 االسعافات االولية اصابات المالعب و -2

 تطبيقات فى العالج الطبيعى والتأهي   -3

 التدريب الرياضى  -4

 االختبارات والمقاييس فى المجال الرياضى  -5

 .الخبرات التكاملية  -6

 تطبيقات علمية للرياضة الشخصيه -7

 الخبرات واألنشطة خارج الكلية
 Americanعضو بالكلية االمريكية للطب الرياضى  -1 

College of Sports Medicine (ACSM) 

 Europeanعضو بالكليه االوربيه لعلوم الرياضة  -2

College of Sports Science ( ECSS ) 

طة  الدوليه لعلوم الكمبيوتر فى الرياضة  باعضو بالر -3
 Sport International Association of Computer

 (IACSS) Science 
 الترويح و المجلس الدولي للصحة والتربية البدنيةعضو ب -4

 (ICHPER-SD)والرياضة والرقص 

International Council for Health, Physical Education, 

recreation, Sport and Dance (ICHPER-SD) 

استشارى مستشفى الطب الرياضى بالقاهرة لتقييم وتحلي   -5

 القياسات الفسيولوجيه 

محكم باللجنه العلميه لترقى االساتذة واالساتذة المساعدين  -6

 التدريب الرياضى بجمهوريه مصر العربيه. لجنه

محكم باللجنه العلميه لترقى االساتذة واالساتذة المساعدين  -7

 الرياضى بالمملكة االردنيه الهاشميه.

 محاضر باالكاديمية االولمبية المصرية. -8



                                                                                         
 .ى محاضر باالتحاد الدولى للطب الرياض -9

 محاضر باالكاديمية االولمبية القطرية . -10

 ة لكأس العالم لشباب كرة اليد القاهرةعضو اللجنة المنظم -11

 .) لجنة نظم المعلومات( 1993

حاد المصري لكرة اليد منذ عضو لجنة الفرق القومية باالت -12

 م. 2005حتى .م1993

عضو لجنة نظم المعلومات وتحلي  المباريات باالتحاد  -13

 م.2005م حتى  1993حتى المصري لكرة اليد منذ 

ألهرام الدولية لكرة اليد عضو اللجنة المنظمة لبطوالت ا -14

 . 1995منذ عام 

عضو اللجنة المنظمة لكأس العالم للرجال لكرة اليد مصر  -15

1999 . 

فى مجاع االصابات الرياضية 

 والتاهيت والعالج الطبيعى

أخصرررائى بصرررابات المالعرررب و العرررالج الطبيعرررى لنرررادى  -1

(  1995-1992جمهوريرررة شررربين لفريرررق كررررة القررردم   ) 

 از .بالدورى الممت

أخصرررائي بصرررابات المالعرررب  و العرررالج الطبيعررري لفررررق  -2

وحتررررى أالن  1995الشررررباب لكرررررة اليررررد المصرررررية منررررذ 

وشاركت فري كر  البطروالت العالميرة  والقاريرة و العربيرة 

 للشباب وك  اللقاءات الدولية .

أخصررائي بصررابات المالعررب و العررالج الطبيعرري لمنتخررب  -3

يرة لكررة اليرد للشرباب الشباب لكرة اليد فرى البطولرة األفريق

1996. 

أخصررائي بصررابات المالعررب و العررالج الطبيعرري لمنتخررب  -4

الشرررباب فرررى بطولرررة العرررالم  لكررررة اليرررد للشرررباب بتركيرررا ) 

 الحاص  على المركز السادس. 1997تربزون ( 

أخصررائي بصررابات المالعررب و العررالج الطبيعرري لمنتخررب  -5

  الشررباب  لكرررة اليررد فررى  بطولررة أفريقيررا للشررباب  بسرراح

 ) المركز األول (. 1998العاج 

أخصررائي بصررابات المالعررب و العررالج الطبيعرري لمنتخررب  -6

الشررباب  لكرررة اليررد فررى  البطولررة العربيررة األولررى للرجررال   

 . 1998القاهرة   

أخصررائي بصررابات المالعررب و العررالج الطبيعرري لمنتخررب  -7

الشررباب فررى بطولررة    العررالم  لكرررة اليررد فررى  يطولرره العررالم 

قطررر ) الدوحررة ( وحصرر  فريقرري علررى المركررز للشررباب ب

 .1999الثالث و الميدالية البرونزية   عام 

أخصررائي بصررابات المالعررب و العررالج الطبيعرري لمنتخررب  -8

مصر لشباب كرة اليد فى البطولة العربية لشباب كرة اليرد 

 م.2000العرب بسوريا 

أخصررائي بصررابات المالعررب و العررالج الطبيعرري لمنتخررب  -9



                                                                                         
اليد فى بطولة أفريقيا لكرة اليرد للشرباب  مصر لشباب كرة

 م ) المركز األول (.2000تونس 

أخصررائي بصررابات المالعررب والعررالج الطبيعرري  -10

لمنتخررب مصررر لشررباب كرررة اليررد فررى البطولررة 

 م . 2001العربية لشباب كرة اليد األردن 

لمنتخرب   أخصائي إلصابات المالعب والعالج الطبيعي  -11

مصرررر للشرررباب لكررررة اليرررد فرررى البطولرررة األفريقيرررة بنرررين 

 م.2002

أخصائي إلصابات المالعرب والعرالج الطبيعري  -12

لمنتخب الشرباب لكررة اليرد فرى بطولرة العرالم للشرباب 

 م.2003لكرة اليد فى البرازي  

أخصائي إلصابات المالعرب والعرالج الطبيعري  -13

األبري  لمنتخب الناشئين لكرة اليد فى بطولة البحرر 

 م . 2004المتوسط بالبرتغال 

أخصائي إلصابات المالعرب والعرالج الطبيعري  -14

لمنتخرررب الشرررباب لكررررة اليرررد فرررى البطولرررة األفريقيرررة 

 م.2004للشباب بساح  العاج أكتوبر  

أخصررائي بصررابات المالعررب والعررالج الطبيعرري  -15

لمنتخررب الشرررباب لكررررة اليررد ببطولرررة العرررالم للشرررباب 

 .2005بالمجر أغسطس 

صائى اصابات المالعب والتاهير  لكررة اليرد اخ -16

بنررادى الطيررران والمشرررق علررى قطررا  االصررابات 

 والتاهي  حتى االن .

 والتكليفات الريادية بالكلية مالمها
وكيررررر  الكليرررررة لشرررررئون الدراسرررررات العليرررررا والبحرررررو  حترررررى  -1 المهام الريادية

22/11/2016 

 2015 الى اكتوبر 2009رئيس قسم المواد الصحية يونيو  -2

علروم الصرحة الرياضرية بكليرة التربيرة  قسمقائم بأعمال رئيس  -3

وحترررررى  23/9/2001 مرررررن   الرياضرررررية جامعرررررة المنوفيرررررة 

 .م 30/8/2005

 2001عضو مجلس الكلية من اكتوبر  -4

 عضو لجنه تنميه الموارد بجامعة المنوفيه ) سابقا ( -5

  عضو لجنه المنح واالتفاقيات بجامعة المنوفيه ) سابقا ( -6

المسررئول عررن معمرر  القياسررات الفسرريولوجية والكفرراءة البدنيررة   -7

ات منررذ بكليررة التربيررة الرياضررية جامعررة المنوفيررة بمدينررة السرراد

 وحتى أالن . 1995اإلنشاء 

المسررئول عررن معمرر  الحاسررب ا لرري ونظررم المعلومررات بكليررة  -8

التربية الرياضية جامعة المنوفية بمدينرة السرادات منرذ اإلنشراء 

 وحتى أالن . 1997

عضو لجنة الحاسب ا لري ونظرم المعلومرات بجامعرة المنوفيرة   -9

 . 1998منذ نوفمبر 



                                                                                         
الرررربط للمعلومرررات عضرررو لجنرررة األشرررراق علرررى شررربكة  -10

 .1999بجامعة المنوفية 

عضررو ومقرررر لجنرره تطرروير الئحررة المقررررات الدراسررية  -11

 م . 2004بكليه التربية الرياضية  جامعة المنوفيه 

 عضو اللجنة االجهزة والمختبرات بجامعة المنوفية . -12

عضولجنة الدراسات العليا بكلية التربية الرياضية جامعرة  -13

 المنوفية .

ترقية اعضاء هيئة التدريس لوظائف  كيم بحو تح عضولجنة-10

 رية مصر العربية .االساتذة المساعدين واالساتذة بجمهو

عضرررو مجلرررس ادارة مجلرررة البحرررو  العلميرررة بكليرررة التربيرررة -11

 الرياضية جامعة المنوفية .

المهرجاناااااااااات والعااااااااارو  

 الرياضية

المشاركة فى االعداد واالشراق على عروض االحتفال اليوم  -1

 .م 2005حتى نوى لجامعة المنوفية الس

 ورش العم  والدورات التدريبية

 . 1996دورة بعداد المعلم الجامعي جامعة المنوفية   -1

 1997الدورة التخصصية في القياسات  الفسريولوجية  وتطبيقاتهرا فري المجرال الرياضري  -2

 كلية الطب جامعة المنوفية .

منشررررررطات بالرياضررررررة العربيررررررة  الرررررردورة التدريبيررررررة التاسررررررعة لمكافحررررررة تعرررررراطى ال -3

 االتحادالعربى لأللعاب الرياضة .1998

ا المؤتمر الدولي لالتحاد األفريقري للطرب  1998الدورة التخصصية في الطب الرياضي  -4

 الرياضي .

 . SIME 1999الدورة التدريبية فى التحلي  الحركى على أجهزة  -5

 Extended Cardiopulmonary Exercise Testingالدورة التدريبية  التخصصية  -6

بألمانيرا  علرى احرد  األجهرزة المعمليرة لتقرويم الحالرة الفسريولوجية  1999فى  نوفمبر    

للرياضررى تحررت تررأحير  أحمررال رياضررية مختلفررة وتقرريم الحالررة الخاصررة  بكفرراءة الجهرراز 

 الدوري التنفسى .

نفسرى ) المانيرا ( الدورة التدريبية فى القياسرات الفسريولوجية الوظيفيرة للجهراز الردورى الت -7

 م .2000كولين  ) دعوة خاصة (  

       م  انجلتررراTF5 MIE  2001 الرردورة التدريبيررة علررى أجهررزة التقيرريم المبكررر للقلررب      -8

 ) ويلز (.

 FPFالدورة التدريبية علرى أجهرزة قيراس القروة العضرلية الرقميرة ومنصرات قيراس القروة   -9

 م  انجلترا ) ويلز ( . 2002

 اعلى التدريس التف -10

 تصميم السلم التقيميى . -11

 لتصميم وادارة بيئات التعليم االلكترونى.  Blackboardاستخدام نظام  -12

 بناء االختبارات التعليمية  -13

 المؤلفات العلمية

 الكــــــــتـب  المنشورة :

 مبادئ علم وظائف األعضاء . -1

  98/  5487رقم اإليدا  

  I.S.B.N :   977 –19 –5972 – 7الترقيم الدولي 



                                                                                         
 تطبيقات للمجهود البدني على األجهزة الحيوية لألنسان -2

  98/  5488رقم اإليدا            

 إصابات المالعب بي  النظرية و التطبيق -3

 98/  5489رقم اإليداع        

 مبادئ التشريح الوصفي و الوظيفي . -4

   99/ 14259رقم اإليدا  

  I.S.B.N :  -177.19.788الترقيم  الدولي 

 الالكتيك و العتبات الفارقة بي  المؤيد و المعار  . -5

 .م 2003        

 " قطرمقاالت فى كتاب الهيئة العامة للشباب و الرياضة مكتب التدريب واعداد القادة .  -6

 م.1998منذ عام  "بصدارات علمية فى المجال الرياضى

 المقررات االلكترونية :

 . مقرر التشريح الوصفى والوظيفى -1

 مقرر علم وظائف االعضاء. -2

 مقرر بيولوجيا الرياضة . -3

 مقرر فسيولوجيا النشاط الرياضى . -4

 مقرر االصابات الرياضية واالسعافات االولية . -5

 مقرر تأهيت االصابات الرياضية والعالج الطبيعى . -6

 

 المؤتمرات العلمية

 الدوع مثت شاركت فى مؤتمرات فى كثير م  2017وحتى عام  1996خالع الفترة م  

 الساويد-فرنساا-ايطاليا–انجلترا -روسيا  –االردن -الكويت  –اسبانيا  –المجر  –نركيا  –المانيا 

 الواليات المتحدة االمريكية  -

 المناقشة( –األبحا  العلمية )اإلشراق 

 رساله ماجستير ودكتوراة فى مجاالت : 50قمت باالشراف على اكثر م  

 فسيولوجيا الرياضة . -1

 دريب الرياضى .الت -2

 االصابات الرياضية . -3

 تغذية الرياضيي  . -4

 التعليم االلكترونى والوسائط المتعددة . -5

 التأهيت لالصابات الرياضية . -6

 برامج التأهيت الحركى لذوى االحتياجات الخاصة . -7

 

رساله ماجستير ودكتوراة فاى مختلاف تطبيقاات علاوم التربياة  50شاركت فى مناقشة اكثر م  

 .فى الجامعات المصريه والرياضة ارتباطا بعلوم الصحة الرياضية  البدنية

 

 

 

 



                                                                                         
 أنشطة وبضافات أخرى

 خاصة باستخدام وادارة  التقنيات الحديثة فى مجال القياس والتقويم

 

Practical Skills  
Skills and practical experience in operating  systems,  modern 

equipment in the Physical Education and Sports Science in 

the Measurement and Evaluation and analysis of results 

Balance System SD (BioDEX) 

The Balance System SD will improve balance, increase agility and 

develope muscle tone 

 (A-Circle) measuring devices Balance Platform.  

TBF-300A Body Composition Analyzer Tanita 

Bodystat 1500MDD Dual Frequency Adults & Children Body 

Composition Analyzer 

Cardio Pulmonary Exercise testing   

Oxycon 
Compact stress testing unit for the measurement of ergospirometry and 

resulting parameters on all groups of player. Oxycon records breath-by-

breath data in the open system or averaged data (via mixing chamber), 

alternatively. 

The optional 12-channel ECG is integrated in the system so that separate 

operation of the ECG during the procedure is obsolete. All relevant data 

and graphs can be displayed together with ergospirometry data and can be 

stored in a common database. 

Zan Cardio Pulmonary Exercise testing   

Fit mate PRO Cardio Pulmonary Exercise testing Cosmed 

Pony FX desktop spirometer Cosmed 

Finger Oximeter Analyzer 

Lactate Analyzer 

Varia Pulse TF4 

The TF4 is a unique heart monitor that is able to detect the onset of heart 

diseases up to six months prior to conventional ECG machines. 

Digital Pinch/Grip Analyser 

This patented instrument is designed to accurately measure finger pinch 

and hand grip forces for both sports and clinical use. Its unique design 

allows the subject to grip the handle in any position and yet obtain 

accurate data either directly or via software 

 

http://www.facelake.com/cms50dl.html
http://www.mie-uk.com/pgripmyo/index.htm


                                                                                         

Digital Myometer 

This instrument measures muscle strength. It is more accurate than other 

systems as it takes into account the moment arm about the joint centers. 

Data is collected via software that provides detailed analysis of maximum 

strengths and endurance 

Powertimer & Newtest  

Newtest Powertimers' innovative testing features with extremely accurate 

measurements and testing are interpreted into easy to compare numeric 

values (seconds, centimeters etc). This helps the coaches, trainers and 

physical educators to give accurate and immediate feedback on the 

performed tests to the athletes, students and patients in a form that they 

can understand. This makes the Powertimers extremely effective and 

powerful teaching and testing tools 

 Newtest Powertimer tests include the following:  

 Speed and explosive strength  

 Static jump  

 Counter movement jump  

 Drop jump  

 Reactivity-stiffness test  

 Vertical jump(s)  

 Throwing gate test  

 Acceleration and speed  

 Speed timing  

 Sprint analysis  

 Quickness and agility  

 505-test  

 Illinois agility run  

 Ajax shuttle  

 T-test  

 Anaerobic power  

 Margaria's stair run test  

 Repetitive jump test  

 Running based anaerobic power test (RAST)  

 Body composition  

 BMI  

 Skinfold measurements, Bodyfat-%  

 Reaction time  

 Take-off reaction time  



                                                                                         

Simi Motion: software for high-end dynamic motion analysis 

Simi Scout: software which can be used for many different purposes 

ranging from game and tactics analysis through industrial applications to 

behavioral research.  

Computer Skills 

Operating Systems: Ms Windows  

Microsoft Office (Word –Excel – Powerpoint- Access-FrontPage) 

Blackboard technology 

Spss Data Analysis 

Mac OS operating systems  
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


