
 للباحث السيرة الذاتية
 .كمال عبد الفتاح عيدكمال عبد الفتاح عيد  السيدالسيد: : سمسماإلاإل      
  . . مدينة الساداتمدينة الساداتجامعة جامعة   ،،بكلية التربية الرياضية بكلية التربية الرياضية   مساعدمساعدمدرس مدرس   --
  م.م.21218811//88//1212: : تاريخ الميالدتاريخ الميالد    --

  ..محافظة المنوفيةمحافظة المنوفية  ،،شبين الكومشبين الكوم، ، ميت موسىميت موسىمحل الميالد محل الميالد   --
        
                    ة التربيللللللللة الرياضللللللللية ة التربيللللللللة الرياضللللللللية مللللللللن كليلللللللمللللللللن كليلللللللالتربيللللللللة الرياضلللللللية التربيللللللللة الرياضلللللللية فللللللل  فللللللل  بكللللللللالوريوس بكللللللللالوريوس درجلللللللة الدرجلللللللة الحاصلللللللل عللللللللل  حاصلللللللل عللللللللل    --22

  مع مرتبة الشرف.مع مرتبة الشرف.  بتقدير عام جيد جدا  بتقدير عام جيد جدا    مم10210200عام عام   بمدينة الساداتبمدينة السادات
                              مللللللللللن مللللللللللن   ماجسللللللللللتير فلللللللللل  التربيللللللللللة الرياضللللللللللية  ت  لللللللللل  مال مللللللللللة ماجسللللللللللتير فلللللللللل  التربيللللللللللة الرياضللللللللللية  ت  لللللللللل  مال مللللللللللة الالدرجللللللللللة درجللللللللللة حاصللللللللللل عللللللللللل  حاصللللللللللل عللللللللللل    --11
  ..مم10221022عام عام بمدينة السادات بمدينة السادات   التربية الرياضيةالتربية الرياضية   لية لية
  ..جيدجدا  جيدجدا    بتقديربتقديربمدينة السادات بمدينة السادات   ية التربية الرياضيةية التربية الرياضيةمن كلمن كل  ماجستيرماجستير  األولىاألولىحاصل على الفرقة حاصل على الفرقة   --33
  ..ممتاز  ممتاز    بتقديربتقديربمدينة السادات بمدينة السادات من كلية التربية الرياضية من كلية التربية الرياضية   حاصل على الفرقة الثانية ماجستيرحاصل على الفرقة الثانية ماجستير  --22
  جيدجدا .جيدجدا .  بتقديربتقديربمدينة السادات بمدينة السادات   من كلية التربية الرياضيةمن كلية التربية الرياضية  دكتوراه دكتوراه   األولىاألولىحاصل على الفرقة حاصل على الفرقة   --22
  جيدجدا .جيدجدا .  بتقديربتقديربمدينة السادات بمدينة السادات   من كلية التربية الرياضيةمن كلية التربية الرياضية  ية دكتوراه ية دكتوراه حاصل على الفرقة الثانحاصل على الفرقة الثان  --55
  
                            عتبلللللللللارا  عتبلللللللللارا  إإبمدينلللللللللة السلللللللللادات بمدينلللللللللة السلللللللللادات   كليلللللللللة التربيلللللللللة الرياضللللللللليةكليلللللللللة التربيلللللللللة الرياضللللللللليةالعلللللللللخ ضلللللللللمن منت لللللللللخ المال ملللللللللة بالعلللللللللخ ضلللللللللمن منت لللللللللخ المال ملللللللللة ب  --33

  م.م.10102020م إلى عام م إلى عام 10100000  من عاممن عام
          ، عللللللى ، عللللللى بمدينلللللة السلللللادات بمدينلللللة السلللللادات   كليلللللة التربيلللللة الرياضللللليةكليلللللة التربيلللللة الرياضللللليةحاصلللللل كالعلللللخ ملللللع منت لللللخ المال ملللللة بحاصلللللل كالعلللللخ ملللللع منت لللللخ المال ملللللة ب  --22  

  م . م . 10010088ودرع الجامعة ف  بطولة الجامعة عام ودرع الجامعة ف  بطولة الجامعة عام   المركز األولالمركز األول
              ملللللللن علللللللامملللللللن علللللللام  عتبلللللللارا  عتبلللللللارا  إإبمدينلللللللة السلللللللادات بمدينلللللللة السلللللللادات   كليلللللللة التربيلللللللة الرياضللللللليةكليلللللللة التربيلللللللة الرياضللللللليةملللللللدر  منت لللللللخ المال ملللللللة بملللللللدر  منت لللللللخ المال ملللللللة ب  --55

  م.م.10210222--10102233
درع بطولللة درع بطولللة عللى عللى بمدينلة السلادات بمدينلة السلادات   كليللة التربيلة الرياضليةكليللة التربيلة الرياضليةحاصلل كملدر  ملع منت لخ المال ملة بحاصلل كملدر  ملع منت لخ المال ملة ب  --66

  م والمقامة على حلقة نادى النجوم بمدينة السادات.م والمقامة على حلقة نادى النجوم بمدينة السادات.10221022--مم10231023المركز االول عام المركز االول عام الجامعة و الجامعة و 
  ..مم10221022--  مم10210233جامعة مدينة السادات عام جامعة مدينة السادات عام المال مة بالمال مة بمدر  منت خ مدر  منت خ   --00
مللن المرا للز المتقدمللة مللن المرا للز المتقدمللة   عللددعللددجامعللة مدينللة السللادات علللى جامعللة مدينللة السللادات علللى المال مللة بالمال مللة بحاصللل كمللدر  مللع منت للخ حاصللل كمللدر  مللع منت للخ   --88

  ..على مستوى الجامعات الم رية على مستوى الجامعات الم رية 
      العديد من الدورات العلمية والتدريبية فى مجال رياضة المال مة.العديد من الدورات العلمية والتدريبية فى مجال رياضة المال مة.    حاصل علحاصل عل--11
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