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 عمــرو حممــد سعــد جعفــر    د.            
 

                                                
 (الساداتمدينة )مدرس بكلية الرتبية الرياضية جامعة        
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 : بيانات عامة

 :بيانات أكادميية
  المنازالت والرياضات المائية -التربية الرياضية  كمية  –جامعة مدينة السادات  القسم و الجامعة والكمية 
 " عضو ىيئة تدريس"مدرس  الدرجة العممية 

 كاراتيومناىج وطرق تدريس  :الدقيق تدريس المناىج وطرق  :العام صص األكاديميالتخ
 سنوات 01 سنوات الخبرة األكاديمية

 : اندرجات انعهمية انرئيسية
سنة الحصول  التخصص الدرجة العممية

 ى الدرجةعم
التي حصل منها الجامعة 

 عمى الدرجة
 المنوفيةجامعة  م0110 كاراتيو / كرة سمة تربية رياضية بكالوريوس

 جامعة المنوفية م0112 طرق تدريس وتكنولوجيا تعميم تيرـــاجسـم
 جامعة المنوفية م0100 وتيطرق تدريس وتدريب الكارا الفمسفو دكتوراه

 جامعة المنوفية م0102 تربية خاصة اــــومـدبم
 : اإلجنازات انعهمية

 تاريخ النشر الناشر العنوان نوع ال م

1 
 الماجستيررسالة 

تأثُر استخذاو انرسىو انمتحركة عهٍ األداء انمهارٌ 

 نبعض مهارات رَاضة انكاراتُه نهمبتذئُه مه سه

 ( سىىات5 – 3)
 م0112 -

2 
 هرسالة الدكتورا

تأثُر استخذاو انتذرَب انمركب انمتىازٌ نتطىَر 

انقذرات انحركُة انخاصة عهٍ مستىٌ أداء انجمهة 

 ( نالعبٍ رَاضة انكاراتُهانحركُة كاوكىداٌ )كاتا
 م0100 -

 إنتاج عممي 3
 (مشترك )بحث

عهً مستىي األداء  متىازَةتأثُر تىجُه أحمال تذرَبُة 

 كاتا "انمهارٌ نهجمهة انحركُة "كاوكىا _ داي

مجمة " نظريات 
 م0102 األسكندرية ج وتطبيقات"

 إنتاج عممي 4
 (فردي )بحث

Standard rate for some basic stances In  karate 

 األوضاع األساسُة فٍ انكاراتُهمعُارَة انىسبة نبعض 

مجمة " نظريات 
وتطبيقات" النسخة 

 األسكندريةج اإلنجميزية 
 م0102

 إنتاج عممي 5
 (فردي )بحث

انقذرات انحركُة انخاصة  بعضتذرَبات بانُستُة نتىمُة 

بعض انجمم انحركُة نالعبٍ  وأثرها عهٍ مستىٌ أداء

 سىىات (9 -7)مه  انكاراتُه

 رياضية كمية تربيةمؤتمر 
 الجزيرةبنات 

 
 م0102

 متسوجالحالت اإلجتماعيت :  عمــــزو محمـــــد سعــــــد جعفـــــز -: ـــــم االســــــــــــــــ

 : مصــــرٌ الجنسيت و 2993/ 4/ 21 -: تاريـــــخ الميــــالد 

 و1/22/1722  -: تاريخ اإلصدار        27739729 -: رقم جواس الســـــفز

 72245199222  - 72117494449  -: محمـــــــــــــــــــول

 AMRGAAFAR@yahoo.com البزيد األلــكتزوني 

mailto:AMRGAAFAR@yahoo.com
mailto:AMRGAAFAR@yahoo.com
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 اإلشراف عهي انرسائم انعهمية:  

 :  انتدرج انىظيفي 
 الفترة الزمنية مكان الخدمة ام ـــالمه الوظيفة م
 تدريس مادة الكاراتيو لطمبة تخصص أول معيد 1

 كاراتيو بالفرقة الثالثة والرابعة وثان
 –كمية التربية الرياضية 

 الساداتجامعة 
 م0112 –م 0112

مدرس  2
 مساعد

تدريس مادة الكاراتيو لطمبة تخصص أول 
 وثان كاراتيو بالفرقة الثالثة والرابعة

 –كمية التربية الرياضية 
 الساداتجامعة 

 م0100 –م 0112

 تدريس مادة الكاراتيو لطمبة تخصص أول مدرس 3
 كاراتيو بالفرقة الثالثة والرابعة وثان

 –كمية التربية الرياضية 
 تي اآلنح  –م 0100 الساداتجامعة 

 : انرياضياخلربات يف جمال انتدريب 
 الفترة الزمنية مكان الخدمة ام ـــالمه المجال م
 -كهُة انتربُة انرَاضُة نهبىُه فرقالمدارس و تدريب الكاراتيو لم كاراتيهمدرب  1

 م0112 –م 0110 جامعة حهىان
 م0112 –م 0110 وادٌ انترساوة انرَاضٍ سنة 02 -02لفرق  مدرب عام كاتا 2
 م0112 –م 0112 نادي الشرطة الرياضي مدارسمدرب  هـمدرب كاراتي 3
 م0112 –م 0112 سرس الميان الرياضي مدير فني كاراتيو كاراتيـهمدرب  4
حتي  –م 0102 كتوبر الرياضيأ 2نادي مدينة  مقنن أحمال فرق الكاراتيو بدنية لياقة مدرب 5

 اآلن
 

 حالتهاالدراسة/نوع  التاريخالجامعة/ الباحث عنوان الرسالة م

تأثير دمج الدوائر المغمقة والمفتوحة عمي مستوي أداء بعض المهارات  0
 األساسية لناشئي الكاراتيو

زي كريم محمد فو 
 0102السادات/ راضي 

تمت المناقشة 
5/11/2116 

برنامج تدريبي باستخدام بعض عناصر المياقة البدنية الخاصة وتأثيره عمي  0
 فاعمية أداء بعض مهارات السندا لناشئي الوشو كونغ فو

محمد أحمد عبد 
/جاري ماجستير 0102السادات/ الرحمن السيد

 استكماليا

لسرعة عمي توقيت بعض أساليب الهجوم المضاد في تأثير استخدام تدريبات ا 2
 مباريات الكوميتيو لدي ناشئي رياضة الكاراتيو

مصطفي جالل 
 0100السادات/ غانم

/جاري ماجستير
 استكماليا

تدريبات نوعية لتنمية بعض القدرات التوافقية ومستوي أداء الجممة الحركية  2
 باصاي داي لدي براعم الكاراتيو

محمود محمد 
 0102السادات/ وةحال

/جاري ماجستير
 استكماليا
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 :عضىية انهجان / اجلمعيات
 الفترة الزمنية طبيعة العضوية اسم المجنة / الجمعية / الرابطة   م
 م0110 عاممو عضو باالتحاد المصري لمكاراتيو. 0
 م0112 عاممو عضو نقابة المين الرياضية. 7
 م0101 عاممو عضو باالتحاد السعودي لمكاراتيو. 3
 م0100 عاممو عضو بأكاديمية بناة المستقبل لمتنمية البشرية. 4
 م0100 عاممو عضو بإتحاد أعضاء ىيئة التدريس المصرية. 5
 م0100 عاممو ضو باالتحاد المصري لمغوص واالنقاذ.ع 6

     
 : اندورات واألنشطة انتدريبية انتي مت احلصىل عهيها 

 : اندورات األكادميية    
 التاريخ مكان االنعقاد دورةـــم الــاس م
 م0112 المنوفيةجامعة  .دورة التدريس الفعال 0
 م0112 جامعة المنوفية دورة التخطيط االستراتيجي. 7
 م0112 جامعة المنوفية دورة سموكيات المينة . 3

 م0112 جامعة المنوفية دورة ميارات العرض الفعال. 4

 م0112 جامعة المنوفية دورة استخدام التكنولوجيا في التدريس. 5

 م0112 يةجامعة المنوف دورة النشر العممي. 6
 م0112 جامعة المنوفية دورة الساعات المعتمدة. 2
 م0100 جامعة المنوفية دورة إدارة الفريق البحثي. 8

 م0100 جامعة المنوفية دورة إدارة الوقت واالجتماعات. 9
 م0100 جامعة المنوفية دورة الشئون المالية والقانونية. 01
 م0100 جامعة المنوفية م المختمفة.دورة ميارات االتصال في أنماط التعمي 00
 م0100 جامعة المنوفية دورة تنظيم المؤتمرات العممية. 07
 م0102 جامعة المنوفية دورة اإلدارة الجامعية. 03
 م0102 جامعة المنوفية دورة نظم االمتحانات وتقييم الطالب. 04
 م0102 جامعة المنوفية دورة أخالقيات البحث العممي. 05
 م0102 جامعة المنوفية ة معايير الجودة في التدريس.دور  06
 م0102 جامعة المنوفية دورة مشروعات البحوث التنافسية. 02
 م0102 جامعة السادات دورة اتصاالت ومعمومات. 08
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 اندورات انرياضية :            
 التاريخ مكان االنعقاد دورةــم الـــاس م
 م0112 األكاديمية الدولية لمكارتيو الدورة الدولية األكاديمية األولى ألساتذة الكاراتيو . 2
 م0112 الكشافة الجوية بالمنوفية دورة الكشافة الجوية 1
 م0112 االتحاد العربي لمكاراتيو الدورة الدولية لممدربين العرب.  2
 م0112 األكاديمية األولمبية المصرية ز. الدورة المتقدمة في التدريب الرياضي بتقدير ممتا 3
 م0100 االتحاد السعودي لمكاراتيو  الدورة الدولية لمكاراتيو لبطل العالم "  تسوتشيا ىيديتو " 4
 م0100 مركز مطمئنة )الرياض( دورة عمم النفس الرياضي. 2
 م0100 االتحاد المصري لمغوص واالنقاذ دورة اإلنقاذ واإلسعافات األولية 7
 م0102 االتحاد المصري لمكاراتيو دورة التعريف بمشروع الريادة العالمي القومي. 9
 م0102 االتحاد المصري لمكاراتيو الدورة الدولية الثانية لممدربين العرب . 9

 م0102 النادي األىمي  كوميتيو( -دورة النادي األىمي الدولية لمكاراتيو )كاتا  27
 

 
 
 
 

   احلاسب اآليل :دورات             
 التاريخ مكان االنعقاد اسم الدورة م
 م0112 جامعة المنوفية الدورة المكثفة في الحاسب اآللي 1
 م0110 جياز التعبئة واالحصاء (I.C.D.Lالرخصة الدولية لقيادة الحاسب اآللي ) 2
 م0112 جامعة طنطا دورة االنترنت 3
 م0112 جامعة المنوفية  ترنت مندورة تدريبية عمي الحاسب اآللي واالن 4
 م0101 مدارس رياض نجد دورة في السبورة اإللكترونية 5
 م0102 جامعة مدينة السادات دورة فوتو شوب  6

   انهغة االجنهيسية وانتنمية انبشرية :دورات 
 التاريخ مكان االنعقاد اسم الدورة م
 م0112 بالقاىرة -ألمريكية الجامعة ا "302شيادة اجتياز المستوي العاشر "  1
 م0112 الجامعة األمريكية (Local Toeflشيادة تويفل محمي في المغة االنجميزية ) 2
 م0101 المنصورة (  IBTشيادة التويفل الدولي في المغة االنجميزية ) 3
 م0100 أكاديمية بناة المستقبل TOT))دورة تدريب المدربين  4
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  : اجلامعة ألنشطة داخم انكهية وا

 شهادات انتقدير 
 . م(0222)   شيادة التقدير من السيد محافظ المنوفية األسبق المستشار عدلي حسين 
 م(0222)     من الجمعية العامة لرعاية النابغين.   شيادة التقدير 

  م(0222)    منوفية. -شيادة التقدير من السيد مدير اإلدارة التعميمية بسرس الميان 
  م(0110)    منوفية. -شيادة التقدير من السيد مدير اإلدارة التعميمية بسرس الميان 
 م(0110) بكمية التربية الرياضية لمبنين باليرم. شيادة التقدير من مركز تنمية البيئة وخدمة المجتمع 

 .م(0110)    شيادة التقدير من اإلدارة العامة لرعاية الشباب بجامعة المنوفية 
 .م(0110)       شيادة التقدير من السيد رئيس جامعة المنوفية 

 م(0110)  منوفية.شيادة التقدير من األستاذ الدكتور عميد كمية التربية الرياضية بالسادات جامعة ال 

 .م(0110)     شيادة التقدير من جمعية المساعي المشكورة بمحافظة المنوفية 

 .م(0110)     شيادة التقدير من اإلدارة العامة لممدن الجامعية بجامعة المنوفية 

  .م(0112)   شيادة التقدير من جامعة المنوفية بمناسبة الحصول عمي درجة الماجستير   

 :  كالعب ال انرياضياخلربات يف اجمل

  (م0222)ة مصر العربية لمكاراتيو عام جميوري قطاعات والميدالية الذىبية في بطولة المركز األولحاصل عمي . 
  (. م0112  -0110) والميدالية الذىبية في بطولة جامعة المنوفية لمكاراتيو أعوام  المركز األولحاصل عمي 

  م(0112)  لذىبية في بطولة المياقة البدنية لجامعة المنوفية.والميدالية ا المركز األولحاصل عمي 

  م(0222)وحتى عام م(0221)اراتيو من عام لمك األولبطل محافظة المنوفية. 

  م(.0222في الكاراتيو عام ) األسود األولحاصل عمى الحزام 

  م( .0110/ 2/2في الكاراتيو بتاريخ ) األسود الثانيحاصل عمى الحزام 

 م( .2/2/0112في الكاراتيو بتاريخ ) األسود الثالثلحزام حاصل عمى ا 

  م(.00/0/0100في الكاراتيو بتاريخ ) األسود الرابعحاصل عمي الحزام 

 الفترة الزمنية الـــدور ـــاطــــــــــالنشـــــ م
 م (0110/ 0110) مشارك االشتراك في عرض المنازالت في احتفال جامعة المنوفية باليوبيل الفضي. 1
اإلشراف واإلشتراك في تنظيم العروض الرياضية لحفالت الخريجين بكمية التربية  2

 م(0110/0112( و )0112/0112) دربم الرياضية جامعة المنوفية.

اإلشراف عمى تدريب العروض الرياضية بالكمية في احتفال الجامعة بأسبوع  3
 م(0112/0112) مدرب شباب الجامعات المصرية الثامن بجامعة المنوفية. 

 م(0100/ 0102) منسق جودة الت والرياضات المائية بكمية التربية الرياضية.ز عضو لجنة الجودة بقسم المنا 4
 (م0102م/ 0102) عضو عضو كنترول التخمفات لجميع الفرق بنين بنات. 5
 (0102-0100، )(0102/0100) مدرب ب جامعة مدينة السادات لمكاراتيو.مدرب منتخ 6
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  م(0222)حتي عام  م(0222)بطل محافظة القاىرة لمكاراتيو من عام  
  م(0110)حتي عام   م(0220)بطل محافظة الجيزة لمكاراتيو من عام. 

 م(0112)حتي عام  م(0220)يورية مصر العربية لمكاراتيو من عام شارك في بطولة جم. 

  منتخب محافظة المنوفية أللعاب القوي .و العب بمنتخب محافظة المنوفية لمكاراتيو 

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

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

 لتربية الرياضية لمبنين باليرم .سرس الميان الرياضي ، مركز تدريب كمية ا

 واهلىايات :  االهتمامات
 .جراء البحوث العممية  الصيد.  إعداد وا 
 .تصميم الرسوم المتحركة  .كتابة الشعر 
  الكاراتيو خاصة.و  عامةفي المجال الرياضي اإلطالع عمي الجديد  
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 شهادات املؤهالت الدراسية
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 العبني ئجنتا

 و

 إفادات خربة تدريبية
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 شهادات تقديز
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