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 السـيـرة الــذاتـيـة                   

 

 .خالد عبد الفتاح البطاوي االسم:

 .الرتبية الرياضية جامعة مدينة السادات بكلية مدرس الوظيفة:

 01116770415/  01006806228 التليفون:

 drkelbattawy@gmail.com :اإللكرتونيالربيد 

                                                    اجليزة: اإلقامةحمل 

 مصري اجلنسية:

 المؤهـالت العلـمية

 م1996حلوان بكالوريوس الرتبية الرياضية جامعة  •

 م 2002ماجستري يف الرتبية الرياضية جامعة املنوفية  •

  (كرة طائرة) ختصص م2007دكتوراه الفلسفة يف الرتبية الرياضية جامعة املنوفية  •

دبلومة تدريب وادراة اجليم من اجلمعية الدولية للعلوم الرياضية بالواليات املتحدة  •

 م.2009 (ISSA) االمريكية

 .2010إدارة االعمال املهنية من ياكي اجييبت  دبلوم •

 والمهام الريادية التدرج الوظيفي الجامعي

  م9/6/1997تبارا من جامعة املنوفية اع معيد بكلية الرتبية الرياضية •

 م12/6/2002جامعة املنوفية  مدرس مساعد بكلية الرتبية الرياضية  •

  م28/6/2007من جامعة املنوفية  مدرس دكتور بكلية الرتبية الرياضية •
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 م 1120،  7200بالكلية للعام اجلامعي   كنرتول عضو  •

 م 2012بالكلية للعام اجلامعة عضو كنرتول الدراسات العليا  •

 م2013بالكية للعام اجلامعي نرتول رئيس ك •

 حيت تارخيه8200 من بالكلية للعام اجلامعي عضو جملس قسم األلعاب •

 حيت تارخيه2012 من بالكلية للعام اجلامعيامني سر جملس قسم االلعاب  •

 م 2007ـ ـ الثامن  تنظيم أسبوع شباب اجلامعاتمشارك يف  •

 م5120:  9199من  ة الرياضيةالقدرات لطالب كليات الرتبيجلان اختبارات عضو  •

بالكلية  شروع  إنشاء نظام داخلي لضمان اجلودة و التأهيل لالعتمادمل تنفيذيعضو •

 م2011-2016

 م2015/2016. بالكلية جلنة املكتباتعضو  •

 م2016/2017بالكلية عضو جلنة العالقات الثقافية  •

 م2014/2015 بالكلية. كرة الطائرةجلنة وضع مناهج تدريس عضو  •

 م2014/2015بالكلية. كرة الطائرةة توصيف مقررات مناهج و جلنعض •

للفرقة األوىل والثالثة والرابعة بكلية الرتبية الرياضية جامعة  تدريس مادة كرة الطائرة •

 حتى تارخيه .  1999املنوفية منذ عام 

 حيت تارخيه. م1997من عام اإلشراف علي طالب الرتبية العملية  •
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 اإلنتاج العلميأبحاث 

 األولالبحث 
Effects of Teaching Strategy (cooperative learning and computer) on 

learning the volleyball skills 

Journal of Physical Culture and Sport. Studies and Research Warsaw, 

24th of October 2013. Poland 

 ثانيالالبحث 

An analytical study for basic skills and it's effectiveness on Matches 

results of volleyball at Beijing and London Olympic Games 

Assiut journal of sport science and arts (AISSA), Dec. 1, 2013. Egypt. 

 ثالثالالبحث 
The effect of aquatic plyometric training on some physical fitness variables 

among volleyball players 

Assiut journal of sport science and arts (AISSA), July.1,2014. Egypt. 

 رابعالالبحث 

Effect of Branched-Chain Amino Acids and Ginseng-Creatine 

supplementation on delayed onset muscle soreness and muscle 

damage in volleyball players 
Assiut journal of sport science and arts (AISSA), February.2,2015. Egypt. 

 خامسالالبحث 

تأثير استخدام التعلم لإلتقان وفقاً لنمط االيقاع الحيوي على تعلم بعض المهارات 

 الهجومية في الكرة الطائرة
ين جامعة حلوانالمجلة العلمية للتربية البدنية والرياضية كلية التربية الرياضية للبن  

 سادسالالبحث 

تأثير خرائط المفاهيم المبرمجة على تعلم بعض المهارات األساسية للكرة الطائرة في 

 ضوء نمط التعلم والتفكير
 المجلة العلمية للتربية البدنية والرياضية كلية التربية الرياضية للبنين جامعة حلوان

 سابعالالبحث 

الثي االبعاد على مستوى أداء مهارة الضرب الساحق تأثير استخدام الرسوم المتحركة ث

 لدى طالب كلية التربية الرياضية بمدينة السادات
جامعة مدينة السادات للتربية البدنية والرياضة مجلة  
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 األبحاث العلمية التي أشرفت عليها •

 اسم البحث
الدرجة 

 العلمية

وي أداء بعض مست علىدمج التدريبات النوعية والقدرات التوافقية تأثير 

 في الكرة الطائرة المهارات األساسية
 دكتوراه

 ماجستير بطارية اختبار للقدرات التوافقية لناشئي الكرة الطائرة

االداءات المهارية والوظيفية لالعبي  علىتأثير التحمل متغير المسارات 

 كرة القدم
 دكتوراه

ي بطولة العالم دراسة تحليلية لبعض المهارات الهجومية للكرة الطائرة ف

 2014بولندا 
 ماجستير

دراسة تحليلية لفاعلية المهارات االساسية للكرة الطائرة سيدات بدورة 

 2016ريو  -االلعاب االولمبية 
 ماجستير

 الخبرات في مجال التدريب الرياضي

 .حيت االن3201ميكا كليوباترا موسم لنشاط كرة القدم بنادي سريا خمطط امحال •

 م. 2013/  2012بنادي االعالميني موسم  الناشئنيع فين لقطادير م •

 .2012-2010 اإلنتاج احلربينادي بكرة طائرة  مدرب •

 .2010 – 2009 كرة طائرة بنادي الزهورمدرب  •

 .2008 -2006كرة طائرة بنادي هليوبولس مدرب  •
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 .5200 – 4200 بنادي الصيدكرة طائرة  مدرب •

 م 4002 – 1997من  بنادي الشمسكرة طائرة  مدرب •

يف الدورة الرباعية لكليات الزراعة  فريق كلية الزراعة جامعة املنوفية للكرة الطائرةمدرب  •

 م2001باجلامعات العربية عام 

 م.2000-1999للكرة الطائرة عام  جامعة عني مشس منتخبمدرب  •

 .م1620عام  حيت 2014عام من  مدينة السادات للكرة الطائرةمنتخب جامعة مدرب  •

 .م2013حيت عام   2008من عام   ب جامعة املنوفية للكرة الطائرةمنتخمدرب  •

 م.2000حيت  1994للكرة الطائرة من  جلنة التقييم واإلحصاء باالحتاد املصريعضو  •

 م. 1997 /1996موسمحتى   المينيالعابنادي العب  •


