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 اخلربات فى اجملال الرياضى : 
حماضر باألحتاد الدوىل أللعاب القوى املستوى األول ضمن نظام  الشهادات و أهيل املدربني   ▪

IAAF CECS Coaches Course   . 

ركز مبالدوىل اللعاب القوى  بى العبى املشى الرياضى باالحتادنار  دري  مدريمعسكر ومس ▪

                        بالقاهرة التابع لإلحتاد الدوىل اللعاب القوى املقام فى الفرتة من ىالتنمية األ ليم

 م .  12/5/2006–1
رياضية جامعة املنوفية واالحتاد الدوىل املنسق لتنفيذ برو وكول التعاون بني كلية الرتبية ال ▪

 اللعاب القوى .  

املنسق لتنفيذ برو وكول التعاون بني كلية الرتبية الرياضية جامعة املنوفية وكلية الرتبية  ▪

 جامعة بغداد .   –الرياضية 
 م .   2011حماضر بدراسة املستوى اخلامس " األكادميية " باالحتاد الدوىل اللعاب القوى  ▪

اعداد مدربى املستوى األول باالحتاد الدوىل اللعاب القوى جبامعة املنوفية  بدراسات حماضر ▪

 .م  2009مارس 
السادات حماضر بالدورة التدريبية إلعداد املدربني التابعة لإلحتاد الدوىل أللعاب القوى مبدينة  ▪

 م .  2011 –م .  2010بكلية الرتبية الرياضية 
بكلية الرتبية داد املدربني التابعة لإلحتاد الدوىل أللعاب القوى حماضر بالدورة التدريبية إلع ▪

 م .  2012 الرياضية جامعة الز ازيق 
بكلية الرتبية حماضر بالدورة التدريبية إلعداد املدربني التابعة لإلحتاد الدوىل أللعاب القوى  ▪

 م .  2012 الرياضية بنني جامعة االسكندرية 
عداد املدربني التابعة لإلحتاد الدوىل أللعاب القوى مبدينة دبى بدولة حماضر بالدورة التدريبية إل ▪

 م . 2009االمارات العربية املتحدة 
حماضر بالدورة التدريبية إلعداد املدربني التابعة لإلحتاد الدوىل أللعاب القوى مبدينة بغداد  ▪

 م .  2012بدولة العراق 
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ابعة لإلحتاد الدوىل أللعاب القوى مبدينة اخلرطوم حماضر بالدورة التدريبية إلعداد املدربني الت ▪

 م  . 2013بدولة السودان 
حماضر بالدورة التدريبية إلعداد املدربني التابعة لإلحتاد الدوىل أللعاب القوى مبدينة بغداد  ▪

 م .  2015بدولة العراق 
املهن الرياضية نقابة حماضر يف جمال اإلعداد البدنى للمدربني بالدورة التدريبية التابعة  ▪

 . م2004
حماضر يف جمال اإلعداد البدنى للمدربني بالدورة التدريبية التابعة إلدارة الرياضة مبديرية  ▪

 . م  2016م ،  2015عامى  الشباب والرياضة حمافظة اجليزة
حاصل على الدراسات الدولية لتدري  متسابقى املشى واملسافات الطويلة للمحاضر الدوىل  ▪

 . م  1995ولش أ.د/مانفرد ش

 2006/  5/  12 – 1مشارك فى ندورة ومعكسر التدري  ملدربى املشى الرياضى فى الفرتة  من  ▪

 التابع لإلحتاد الدوىل اللعاب القوى . –مبركز التنمية اإل لمى اللعاب القوى 

 م . 1997حاصل على الدورة التدريبية للتأهيل الرياضى وأصابات املالع  عام  ▪

 م .  1997حاصل على الدورة التدريبية فى التدليك واملساج عام  ▪

 

 اخلربات العملية فى جمال التدريب الرياضى واإلدارة : 
 مدرب منتخ  مصر "  مشى رياضى " فى البطولة العربية الثانية عشر للشباب والشابات . ▪
م  1996م ،  1996 –م  1995مدرب بنادى الشر ية للدخان لفريق العاب القوى واملشى موسى  ▪

 م .  1997 –

م  1997مدرب لفريق العاب القوى بنادى السكة احلديد الرياضى بالقاهرة فى املوسم الرياضى ▪

 م.  2000 –م 1999م ،  1999 –م  1998م ،  1998 –

م وحتى  2005م  2004الرياضى مدرب املشى الرياضى بنادى الشمس الرياضى من املوسم  ▪

 .م  2013

 يد من املراكز املتقدمة كمدرب فى البطوالت الدولية  واحمللية  .   حاصل على العد ▪
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الشرق األوسط لألوملبياد اخلاص مشال أفريقيا ومدير بطولة العاب القوى ضمن فعاليات بطولة  ▪

 م .    2015بالقاهرة 

م ملسابقات العاب القوى املقامة فى  2010مشارك فى  نظيم بطولة اجلامعات العربية بالقاهرة  ▪

 اجلامعة االمريكية بالقاهرة . 

 .م  2016 –م  2015مدرب منتخ  جامعة مدينة السادات اللعاب القوى عام  ▪

 . م2013ية الرياضية جامعة السادات  عضو مشارك فى مشروع اإلعتماد واجلودة بكلية الرتب ▪

 . م 2016 – م 2015خبةة بوحدة ضمان اجلودة بالكلية عام  ▪

 . م 2017عضو فريق عمال معيار املصدا ية واالخال يات مبشروع اإلعتماد املؤسسى  ▪

 . م  2017مدير وحدة التحليل احلركى بالكلية  ▪
 بالكلية . الثالثةرئيس كنرتول الفر ة  ▪
 كنرتول الدراسات العليا.عضوًا  ▪

 

 ثانيًا : األجنازات الرياضية أثناء فرتة  التدريب " كمدرب ": 
كم مشى فى البطولة العربية للشباب  10مدرب الالع  احلاصل  على املركز الثانى فى سباق  ▪

 م  . 2006/  11/  4 – 1والشابات فى الفرتة من 

ى بنات حتت كم مش 5مدرب الالعبة احلاصلة على املركز االول ور م  ياسى جديد فى سباق  ▪

 سنة باسم الالعبة / مى أمحد حممد حجازى . نادى الشمس الرياضى. 16

درب الالعبني احلاصلني على العديد  من املراكز املتقدمة فى بطوالت اجلمهورية للمراحل م ▪

 وفرق ( .  -السنية املختلفة فى سبا ات املشى  الرياضى ) فردى 
 

 ثالثًا : اخلربات العملية فى اجملال الرياضى كالعب : 
 الع  باملنتخ  القومى املصرى أللعاب القوى ) املشى رياضى ( . ▪

كم مشى فى البطولة العربية التاسعة أللعاب القوى  50حاصل على املركز الثانى فى سباق  ▪

 م .  1995/  8/  28 – 26للهواه املقامة فى القاهرة فى الفرتة من 
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 م .  1996م وحتى عام  1983ع  مشى رياضى بنادى الرتسانة الرياضى من عام ال ▪

 م .  2000م وحتى عام  1997الع  مشى رياضى بنادى الشمس الرياضى من عام  ▪

حاصل على العديد من املراكز املتقدمة فى بطوالت اجلمهورية أللعاب القوى ) مشى رياضى (  ▪

 م .  2000م وحتى  1983نذ عام على مستوى الناشئني والدرجة األوىل م
 

 رابعًا : اخلربات العملية فى اجملال الرياضى كحكم : 
 .  م 1998م وحتى  1993مسجل حكم باألحتاد املصرى أللعاب القوى للهواه منذ عام  ▪

 . م  2002م وحتى  1994لدرجات منذ عام مسجل حكم باإلحتاد املصرى املصرى ل ▪

 

 :  و القسمأ ةو الكليأ ةوالتى تنظمها اجلامعاحلاصل عليها  ةالدورات التدريبي
 عدد املعلم اجلامعى. إدورات  ▪
 .مدنية السادات عضاء هيئة التدريس جامعة أمبركز  نمية  درات  دورة إدارة الو ت ▪
 مدنية السادات.عضاء هيئة التدريس جامعة أمبركز  نمية  درات  دورة اإلدارة اجلامعية ▪
 .مدنية السادات عضاء هيئة التدريس جامعة أمبركز  نمية  درات  املقرردورة  صميم  ▪
 .مدنية الساداتعضاء هيئة التدريس جامعة أمبركز  نمية  درات  دورة التعلم االلكرتونى ▪
 .مدنية الساداتعضاء هيئة التدريس جامعة أمبركز  نمية  درات  دورة التخطيط اإلسرتا يجى ▪
مدينة جامعة  م الطالب مبركز  نمية  درات اعضاء هيئة التدريسدورة نظم االمتحانات و قوي  ▪

 .السادات 
 .املنوفية عضاء هيئة التدريس جامعة أمبركز  نمية  درات  دورة مهارات التفكة ▪
 .املنوفيةعضاء هيئة التدريس جامعة أمبركز  نمية  درات  دورة أسالي  البحث العلمى ▪
 .املنوفيةعضاء هيئة التدريس جامعة أية  درات مبركز  نم دورة مهارات اال صال الفعال ▪
 .املنوفيةعضاء هيئة التدريس جامعة أمبركز  نمية  درات دورة أخال يات وأداب املهنة  ▪
 .املنوفيةعضاء هيئة التدريس جامعة أمبركز  نمية  درات  دورة أخال يات البحث العلمى ▪
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 .  أمحد  عبد الفتاحاألحباث العلمية اخلاصةبالسيد الدكتور  / عاطف سيد 
 أثة أستخدام التدري  الدائرى باألثقال والتدري  فى البيئة الرملية على  نمية حتمل القوة  ▪

 . وبعض املتغةات الفسيولوجية ومستوى اإلجناز الر مى ملتسابقى املشى

باستخدام التحليل الكينما يكى لتحسني األداء احلركى واملستوى الر مى برنامج  دريبى  ▪

 . ملتسابقى املشى

 . جهاز مقرتح لتحسني  وة الدفع بالقدمني لالعبى املشى الرياضى ▪

 أثة  ناول بعض مضادات األكسدة على سرعة استعادة الشفاء من االمحال التدريبية ذات الشدة  ▪

 . العالية لدى العيب املشي الرياضي

واملستوى الر مى لالع  املنتخ  برنامج  دريبى مقرتح لتطوير بعض املتغةات الفسيولوجية  ▪

 . م 2006املصرى للمشى املشارك فى البطولة العربية للشباب بالقاهرة 

دراسة حتليلية  نبؤية لسباق ماراثون سيدات ببطولة العامل احلادية عشر اللعاب القوى اوساكا  ▪

 . 2007اليابان  –
 . عبات املشى الرياضى أثة  نمية القدرات التوافقية على حتسني املستوى الر مى لال ▪
                         للقفز بالزانة لطالب كلية الرتبية الرياضية باستخدام أسلوببناء اختبار معريف  ▪

E-Learning التعلم عن بعد 
 – أثة أستخدام مسابقات العاب القوى لألطفال على  نمية بعض القدرات اإلدراكية ) احلس  ▪

 سنوات .  7:  5حركية ( للمرحلة السنية 

 لطالب كلية الرتبية الرياضية مسابقة احلواجزاستخدام املوديول التعليمى على  علم   أثة ▪

 جامعة مدينة السادات .
▪ A Comparative study biomechanical differences between Egyptian and 

international race walkers 20 km men . 

▪  life skills for athletics students . 

▪ The relationship between Angle of rotation foot at the push on some variables 

of stride and performance for walker . 

▪ Prediction of Race Walking Performance in Terms of Some Biomechanics 

Variables . 
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 :تها مناقشعليها أو شراف اإلب األحباث العلمية التى قمت
 .  اثة  نمية القدرات التوافقية على املستوى الر مي لناشئي احلواجز ▪
 .  أثة  دري  اهليبو كسيا على بعض املتغةات البدنية والفسيولوجية لالعيب املشي ▪

لر مي  أثة برنامج  دري  ألعاب  وى لألطفال على بعض املتغةات البدنية والوظيفية واملستوى ا ▪

 . سنة 12-11للمرحلة السنية 

وى مبراكز شباب خطة مقرتحة على التغل  على بعض معو ات ممارسة رياضة العاب الق ▪

 .حمافظة املنوفية 

 أثة برنامج مقرتح باستخدام  دريبات املشى املتنوع على حتسني بعض مكونات الليا ة الصحية  ▪

 . لدى كبار السن
 . البالستى على املستوى الر مى لناشيئ رمى الرمح أثة استخدام التدري   ▪

 . عال ة الربوفيل البيولوجى مبستوى األداء ملتسابق  الوث  الطويل ( ▪
 أثة برنامج مقرتح باستخدام التدريبات الباليستية على القدرة العضلية واملستوى الر مى  ▪

 .لناشئات الوث  الثالثى 
رات البدنية واملستوى الر مى لالعبى املسابقات والقد actn 3دراسة حتليلية لتنوع جني  ▪

 . املركبة
 . أثة برنامج باستخدام احلاس  االىل على  علم مسابقه املشى لطالبات كليه الرتبية الرياضية ▪

 . دراسة حتليلية لعناصر الليا ة البدنية للتنبؤ باملستوى الر مى لالعبى العشارى ▪

 .اب القوى جتاه اإلصابات الرياضية دراسة حتليلية لفاعلية دور مدربى الع  ▪

 أثة استخدام العاب القوى لألطفال على  عليم بعض مسابقات العاب القوى للمرحلة االبتدائية  ▪

 .األزهرية

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

 . أستاذ مساعد بقسم العاب القوىعبد الفتاح  السيرة الذاتية للدكتور عاطف سيد أحمد
 مصر -جامعة مدينة السادات  -بكلية التربية الرياضية 

8 
 

 التى شاركت فيها :ة ورش العمل والندوات املؤمترات العلمي
جامعة  –بغداد   –باجلادريةالرتبية الرياضية ة كلي -لعلوم الرياضة الثانىاملؤمتر العلمى الدوىل  ▪

 .م  2015 أبريل  - نيسان 16 – 14بغداد فى الفرتة من 

جامعة املنوفية   –كلية الرتبية الرياضية مبدينة السادات  –املؤمتر  العلمى لقسم العاب القوى  ▪

 م . 2012

امعة املؤمتر العلمى لقسم املنازالت والرياضات املائيه كلية الرتبيه الرياضيه بالسادات ج ▪

 .م2010املنوفيه

كلية الرتبية الرياضية بالسادات  -ندوة عن املشروع األ ليمى أللعاب القوى بقسم ألعاب القوى ▪

 جامعة املنوفية. –

 .جامعة املنوفية –ورشة عمل  وصيف املقررات الدراسية بوحدة ضمان اجلودة بالكلية  ▪

  جامعة املنوفية – سالي   قويم الطالب بوحدة ضمان اجلودة بالكليةأورشة عمل  ▪

  .جامعة املنوفية –بوحدة ضمان اجلودة بالكلية  عمل عن الساعات املعتمدة ورشة   ▪

 طرق وأسالي  التدريس فى التعليم .ورشه عمل عن   ▪

 

 :التى أقوم بتدريسها التدريسية  املقررات  
 مادة العاب القوى للفر ة األولي بنني . ▪
 بنني .مادة العاب القوى للفر ة الثانية  ▪
 مادة العاب القوى ) اختياري أول وثانى ( الفر ة الثالثة . ▪
 مادة العاب القوى ) اختياري أول وثانى ( الفر ة الرابعة . ▪
 مادة اجلان  النظرى أللعاب القوى لطالب مرحلة دبلوم الدراسات العليا . ▪
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 :األنشطة اجلامعية 
 .ةبالكلي ةاخلاص ةفى  طوير و عديل الالئحت شارك ▪
من خالل وحدة ضمان اعتماد اجلودة  ةبالكلي ةلجودإنشاء نظام داخلي لفى مشروع ت يشارك ▪

 . لجنة  وصيف املقرارات ل رئيسك ةبالكلي
 " . الرابع" خمرجات اهلدف  ياتاملصدا ة األخال للجنة  عضو ▪
 عضو وحدة اجلودة بالكلية إلدارة األزمات وحل املشكالت ومصادر التمويل. ▪
 (. ارخيه م حتى 2004لقسم )عام عضوًا مبجلس ا ▪
 .أ دم األسا ذة املساعدين  م بصفته2017/م 2016عضوًا مبجلس إدارة الكلية للعام اجلامعي  ▪
 وحتى  ارخيه. م 1997عضوًا بلجان اختبارات القدرات املؤهلة بكليات الرتبية الرياضية من عام  ▪
 (. املعامل واملخترباتعضوًا اللجان املنبثقة عن جملس الكلية ) جلنة شئون  ▪
مشارك ضمن بعثة جامعة مدينة السادات فى أسبوع شباب اجلامعات املصرية العاشر جبامعة  ناة  ▪

 م . 2015السويس خالل شهر سبتمر 
مشارك فى خطط وبرامج األنشطة الطالبية بكلية الرتبية الرياضية جامعة مدينة السادات عام  ▪

 م .  2017م /  2016
                                                           

  هيئة التدريس شئون أعضاء              
 يعتمد ،،                                                                    

 عميد الكلية                         
 

  حممد طلعت ابو املعاطى أ.د /         

 ختم

 الكلية


