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   .شارع الجبخانة - قریة ملیج  -مركز شبین الكوم - محافظة المنوفیة -جمهوریة مصر العربیة/ محل اإلقامة -

  التدرج الوظیفي 
ول علـى دفعتـه واأل  جید جدًا مع مرتبة الشرفحاصل على بكالوریوس التربیة الریاضیة جامعة المنوفیة بتقدیر عام  -

 .م٢٠٠١عام 

 .م٢٠٠٢/ ٤/ ٧بتاریخ العمل بوظیفة معید بقسم التمرینات والجمباز بكلیة التربیة الریاضیة جامعة المنوفیة  -

                مــــن كلیــــة التربیــــة الریاضــــیة جامعــــة المنوفیــــة بتــــاریخحاصــــل علــــى درجــــة الماجســــتیر فــــي التربیــــة الریاضــــیة  -
 "جمباز" تدریب ریاضي .م٢٠٠٤/ ٩/ ٦

           دكتــوراه الفلســـفة فــي التربیـــة الریاضــیة مـــن كلیــة التربیـــة الریاضــیة جامعـــة المنوفیــة بتـــاریخحاصــل علــى درجـــة  -
 .م في مجال تعلیم الصم البكم بعض مهارات الجمباز على جهاز التمرینات األرضیة٢٠٠٨/  ٨/٤

 ."لجنة الریاضة المدرسیة"  ضیة جامعة مدینة الساداتأستاذ مساعد بقسم التمرینات والجمباز بكلیة التربیة الریا  -

 .أستاذ مشارك بقسم التربیة البدنیة بكلیة التربیة جامعة الباحة المملكة العربیة السعودیة -

  التدریسیة الخبرات
م ١٤/٤/٢٠٠٢بـالفرق األولـى والثانیـة والثالثـة والرابعـة مـن  البدنیة والعروض الریاضیة التمرینات تدریس مادة -

 .حتى اآلن بكلیة التربیة الریاضیة جامعة المنوفیةو 

ــاز تــدریس مــادة - ــة والثالثــة والرابعــة مــن  الجمب ــى والثانی ــالفرق األول ــة ١٤/٤/٢٠٠٢ب ــة التربی ــى اآلن بكلی م وحت
  .الریاضیة جامعة المنوفیة

ة البدنیــة جامعــة لطــالب المســتوى الســادس بقســم التربیــ" التربیــة البدنیــة لــذوي االحتیاجــات الخاصــة"تــدریس مــادة   -
 .الباحة

 .في المدارس الحكومیة لطالب الفرق الثالثة والرابعة بنین) التدریب المیداني(اإلشراف على التربیة العملیة  -

 .جامعة الباحة المملكة العربیة السعودیة تدریس مادة اللیاقة البدنیة لطالب السنة التحضیریة  -



 .جامعة الباحة المملكة العربیة السعودیة حضیریةتدریس مادة مهارات التعلم لطالب السنة الت  -

 .جامعة الباحة المملكة العربیة السعودیة تدریس مادة مهارات االتصال لطالب السنة التحضیریة  -

 .تدریس مادة التمرینات البدنیة لطالب المستوى السابع بكلیة التربیة قسم التربیة البدنیة جامعة الباحة  -

 .ب المستوى السابع بكلیة التربیة قسم التربیة البدنیة جامعة الباحةتدریس مادة الجمباز لطال  -

 .م٢٠١٦انتدب لتدریس مادة الجمباز للفرقة األولي بكلیة التربیة الریاضیة جامعة المنوفیة  -

 .م٢٠١٦انتدب لتدریس مادة التمرینات والعروض الریاضیة للفرقة األولي بكلیة التربیة الریاضیة جامعة المنوفیة  -

 .على التدریب المیداني لطالب كلیة التربیة جامعة الباحة اإلشراف  -

 مجاالت ومصادر تمویل األبحاث
  .تم تمویل األبحاث من خالل كلیة التربیة الریاضیة جامعة المنوفیة -

  الخبرة المهنیة واالستشاریة
 .حكم جمباز عام في االتحاد المصري للجمباز  -

 .م وحتى اآلن٢٠١١من  جنة البارلمبیة المصریةللمكفوفین بالل" جرس" حكم كرة هدف   -

 .م وحتى اآلن٢٠١٦ /٧ من IBSAباالتحاد الدولي للمكفوفین "  goal ball"level one" كرة هدف دولي حكم   -

 .م ٢٠١٦/ ١١/ ٢٥بطولة االسكندریة للسیدات ) DT(مسئول حكام   -

 .وحتى اآلن) م٢٠١٦(حكم كرة قدم للمكفوفین من   -

 .كرة الجرس"خاصة كرة الهدف) المكفوفین –الصم ( ذوي االحتیاجات الخاصة  تدریبتعلیم و    -

 .العادیین وذي االحتیاجات الخاصة تخطیط األحمال التدریبیة للفرق الریاضیة  -

 .البكم حاصل على دورة في تعلیم لغة اإلشارة الصم  -

ر م جامعة المنوفیة بحضـو ٢٠٠٧یر ألسبوع شباب الجامعات الثامن فبرا كمدرب شارك في تدریب العرض الریاضي  -
 .رئیس الجمهوریة

الخــاص بمنطقـــة المنوفیــة األزهریــة والــذي شــارك فــي اللقــاء ألقمـــي  مصــمم وواضــع موســیقى العــرض الریاضــي  -
 -٣-٢٨م حتـى ٢٠١٠ -٣ -٢٦للعروض الریاضیة لطالب المعاهد األزهریة بالمرحلة اإلعدادیة في الفترة مـن 

 . ز األول من بین عشرة محافظات على مستوى الجمهوریةم والذي حصل على المرك٢٠١٠

ــاء ألقمــي    - ــذي شــارك فــي اللق ــة وال مصــمم وواضــع موســیقى العــرض الریاضــي الخــاص بمنطقــة المنوفیــة األزهری
 -٤-٢٨حتـى  ٢٠١١ -٤ -٢٦للعروض الریاضیة لطالب المعاهد األزهریة بالمرحلة اإلعدادیـة فـي الفتـرة مـن 

٢٠١١ . 

المملكــة العربیــة الســعودیة فــي حفــل ختــام األنشــطة الطالبیــة  بجامعــة الباحــة ةالخاصــ ةالریاضــیض و مصــمم العــر    -
 .م ٢٠١٤ -م٢٠١٣ -م٢٠١٢ألعوام 

 .  )فقرة حرة وفقرة باستخدام السلم(م بنین ٢٠١٦مصمم العرض الریاضي لعید جامعة المنوفیة التاسع والثالثون   -

حاضر في الـدورة التدریبیـة بعنـوان  - ُ / ٢المقامـة بكلیـة التربیـة الریاضـیة جامعـة المنوفیـة " هیـل الحركـي التأ" م
 .م٢٠٠٩



حاضر في دورة  - ُ تحـت إشـراف النقابـة الفرعیـة للمهـن الریاضـیة بالمنوفیـة  "إعداد أخصائي اللیاقة البدنیـة"م
 .م١٨/٢/٢٠١٠م حتى ٢٠١٠/ ٦/٢بالتعاون مع معهد التثقیف المهني في الفترة من 

مــارس  ١٢:  ٧التجاریــة التخصصــیة األولــى بجامعــة المنوفیــة فــي الفتــرة مــن الریاضــیة للــدورة اإلعــداد والتجهیــز   -
 .  م٢٠٠٩

استخدام التكنولوجیـا فـي (ضاء هیئة التدریس جامعة المنوفیة ومنها حاصل على العدید من دورات تنمیة قدرات أع  -
 -تنظــیم المــؤتمرات -العــرض الفعــالت مهــارا -فــي أنمــاط التعلــیم المختلفــة مهــارات االتصــال الفعــال -التــدریس

أخالقیــات البحــث  -جــودة العملیــة التعلیمیــة -فــي األعمــال الجامعیــةالمالیــة والقانونیــة  جوانــبال -النشــر العلمــي
أخالقیــات  -اإلدارة الجامعیــة -تنظــیم المــؤتمرات العلمیــة -التخطــیط االســتراتیجي-إدارة الفریــق البحثــي -العلمــي

 .وآداب المهنة

/ ١/ ٢٩إلــى  ٢٤/١لــى دورة فـي اإلســعافات األولیـة مــن كلیـة التمــریض جامعـة المنوفیــة فـي الفتــرة مـن حاصـل ع  -
 .م٢٠٠٤

 .م٢٠٠٥م ، یونیو ٢٠٠٤حاصل على مستویین في اللغة االنجلیزیة من الجامعة األمریكیة ینایر   -

" التـدریب المیـداني" مـدارس الحكومیـة فـي مجـال التربیـة العملیـة بال" الثالثة والرابعة"اإلشراف على الفرق الدراسیة   -
 .للتربیة الریاضیة

 .حاصل على العدید من دورات الكمبیوتر  -

 .م١٩٩٦العب كاراتیه سابق من عام  -

 .SPSSلدیه خبرة في استخدام برنامج المعالجات اإلحصائیة   -

 .م٢٠٠٨/ م ٢٠٠٧بكلیة التربیة الریاضیة جامعة المنوفیة عام فریق اللیاقة البدنیة اإلشراف على   -

 .م٢٠٠٣م إلى ٢٠٠٠مدرب جمباز بنادي الصید المصري بالدقي في الفترة من كالعمل   -

م حتــى ٢٠٠٥بكلیــة التربیــة الریاضـیة جامعــة المنوفیــة مــن " شـباب أون الیــن -الشــروق " اإلشـراف علــى أســرتي   -
 .  اآلن

 .م٢٠٠٨/ ٧السماعلیة اإلشراف على فوج طالب جامعة المنوفیة لمعسكر إعداد القادة بمدینة ا  -

       اإلشـــراف علـــى فـــوج الطـــالب المتمیـــزین ریاضـــیًا بمعســـكر المجلـــس القـــومي للریاضـــة المقـــام بمدینـــة بـــور ســـعید       -
 .م٢٠٠٨/ ٨

 .أول أكادیمیة لتعلیم الجمباز لألطفال بمحافظة المنوفیة" المستقبل للجمباز " صاحب أكادیمیة  -

 .العلوم واآلداب ببلجرشي جامعة الباحة المملكة العربیة السعودیةمشرف النشاط الریاضي لطالب كلیة   -

حاصل على المركز الثاني في النشاط الریاضي على مستوى جامعة الباحة لكلیة العلـوم واآلداب ببلجرشـي المملكـة   -
 .العربیة السعودیة

 . یة السعودیةفي بطولة السباحة لمنسوبي جامعة الباحة المملكة العرب األولحاصل على المركز   -

مشـرف ومـدرب فریــق الكاراتیـه بكلیـة العلــوم واآلداب ببلجرشـي والحاصـل علــى المركـز الثـاني علــى مسـتوى جامعــة   -
 .الباحة



بكلیــة العلــوم واآلداب ببلجرشــي والحاصــل علــى المركــز الثــاني علــى مســتوى جامعــة  مشــرف ومــدرب فریــق الجــودو  -
 .الباحة

علـوم واآلداب ببلجرشـي والحاصـل علـى المركـز الثالـث علـى مسـتوى جامعـة بكلیـة ال مشرف ومـدرب فریـق السـباحة  -
 .الباحة

مشرف ومدرب فریق ألعاب القوى بكلیة العلوم واآلداب ببلجرشي والحاصل على المركز الرابع علـى مسـتوى جامعـة   -
 .الباحة

 .على مستوى جامعة الباحةمشرف ومدرب كرة القدم بكلیة العلوم واآلداب ببلجرشي والحاصل على المركز الثاني   -

مشـرف ومــدرب فریــق التــنس األرضــي بكلیــة العلــوم واآلداب ببلجرشــي والحاصــل علــى المركــز الثــاني علــى مســتوى   -
 .جامعة الباحة

مشرف ومدرب فریق تنس الطاولة بكلیة العلوم واآلداب ببلجرشي والحاصل على المركز الثاني على مسـتوى جامعـة  -
 .الباحة

الكاراتیه بكلیة العلوم واالداب بكلیة العلوم واالداب بـالمخواة والحاصـل علـى میدالیهـذات فضـیه مشرف ومدرب فریق  -
 .وبرونزیة على مستوى الجامعة

مشــرف ومــدرب فریــق الجــودو بكلیــة العلــوم واالداب بكلیــة العلــوم واالداب بــالمخواة والحاصــل علــى میدالیــه فضــیه  -
 .مركز الثالث ترتیب عام  ومیدالیتین برونزیة على مستوى الجامعة وال

مشــرف ومــدرب فریــق الســباحة بكلیــة العلــوم واالداب بكلیــة العلــوم واالداب بــالمخواة والحاصــل علــى میدالیــه فضــیه  -
 .متنوع على مستوى الجامعة والمركز الرابع ترتیب عام  

ــوم واالداب بــالمخواة  - ــوم واالداب بكلیــة العل ــة بكلیــة العل ــق تــنس الطاول والحاصــل علــى المركــز مشــرف ومــدرب فری
 .الخامس ترتیب عام  

ــدالیات فضــیه  - ــى می ــوم واالداب بقلــوة والحاصــل عل ــة العل ــوم واالداب بكلی ــه بكلیــة العل ــق الكاراتی مشــرف ومــدرب فری
 .وبرونزیة على مستوى الجامعة

مســتوى مشــرف ومــدرب فریــق الجــودو بكلیــة العلــوم واالداب بقلــوة والحاصــل علــى میــدالیات فضــیه وبرونزیــة علــى  -
 .الجامعة والمركز الثاني ترتیب عام  

مشرف ومدرب فریق السباحة بكلیة العلوم واالداب بكلیة العلـوم واالداب بقلـوة والحاصـل علـى میدالیـه فضـیه متنـوع  -
 .على مستوى الجامعة والمركز الخامس ترتیب عام  

داب بقلـوة والحاصـل علـى المركـز السـادس مشرف ومدرب فریق تنس الطاولة بكلیة العلوم واالداب بكلیـة العلـوم واال -
 .ترتیب عام  

المقامـة فـي كلیـة التربیـة الریاضـیة جامعـة ) بنـات /بنـین (الجمباز الفنـي ) تحكیم -تدریب(محاضر في دورة صقل   -
  . م٢٠١٧مارس  ٢٥إلى  ٢٢السادات في الفترة من 

  
  



 األبحاث المنشورةبحثي الماجستیر والدكتوراه و 
تدریبات بلیومتریة موجهة في ضوء الخصائص الكینماتیكیة لمهارة الشقلبة األمامیـة علـى " نوان بحث ماجستیر بع  -

 .بحث غیر منشور كلیة التربیة الریاضیة جامعة المنوفیة" الیدین على جهاز حصان القفز

علــى جهــاز  تــأثیر اســتخدام الكمبیــوتر جرافیــك علــى جوانــب الــتعلم لــبعض مهــارات الجمبــاز" بحــث دكتــوراه بعنــوان   -
 ..بحث غیر منشور كلیة التربیة الریاضیة جامعة المنوفیة "التمرینات األرضیة للصم البكم

 أبحاث أستاذ مساعد
وتأثیرهــا  االتحــاد المصــري متطلبــاتل وفقــاً ناشــئ الجمبــاز لتنمیــة القــدرات البدنیــة "" بحـث  دولــي بعنــوان -

ــة ٢٠١٠/ ٢٤/٩ حمــدي أحمــد الســید وتــوت، إبــراهیم محمــود دیــاب "علــى مســتوى االنجــاز م بالمجل
 world journal of sport sciencesالدولیة 

- Developing the physical abilities for gymnastic beginners according to the Egyptian federation 
Requirements and its effect on achievement level 

حمـدي أحمـد السـید " التعلیم االلكتروني باستخدام االنترنت وأثره على تعلم التمرینـات البدنیـة" بعنوان  بحث منشور  -
 .م٢٠١٠المؤتمر الدولي الثالث عشر المنعقد بكلیة التربیة الریاضیة للبنین جامعة حلوان مارس وتوت ،

ــة علــى تعلــم" بحــث منشــور بعنــوان   - ــأثیر اســتخدام شــبكة المعلومــات الدولی بعــض مهــارات الجمبــاز علــى جهــاز  ت
حمـدي أحمـد السـید وتـوت، " التمرینات األرضیة لدى طالب الفرقة األولى بكلیة التربیة الریاضـیة جامعـة المنوفیـة

 .م ٢٠٠٩في المؤتمر الدولي الثالث المنعقد بجامعة الزقازیق مارس محمد سامي محمود 

جمبــاز علــى ین الصـم واألســویاء علــى تعلــم بعـض مهــارات الالــدمج بــبرنـامج تعلیمــي بتــأثیر "ر بعنــوان و نشــبحـث م  -
 ینـــایر، اإلســكندریة، جامعــة  للبنــین مجلــة التربیــة البدنیــة، كلیـــة التربیــة الریاضــیة "جهــاز التمرینــات األرضــیة

 .م٢٠١٣

 "علـى خفـض مسـتوى النشـاط الذائـد لـدى الصـم جمباز الموانـع وألعـاب القـوى لألطفـالتأثیر " بعنوان منشور بحث   -
 .م٢٠١٣مجلة التربیة البدنیة ،كلیة التربیة الریاضیة، جامعة مدینة السادات یولیو 

ة  "بعنوان  لدیه مشروع بحث  - ة البدنی ة الباحة وتأثیرھلتنمیة بعض عناصر اللیاق  اطالب السنة التحضیریة بجامع

 ." مستوى التحصیل الدراسيوعلى بعض المتغیرات الفسیولوجیة 

 أبحاث أستاذ
1-“The effect of constructivist model on aspects of learning jump skill inside on the 
jump table for the seventh level students of physical education department at El 
Baha University” 

طاولــة القفــز لطــالب تــأثیر نمــوذج بنــائي علــى جوانــب تعلــم مهــارة القفــز داخــًال علــى "منشــور بعنــواندولــي بحــث   -
المجلــة الدولیــة بكلیـة التربیــة الریاضــیة للبنــات بــالجزیرة  "المسـتوى الســابع بقســم التربیــة البدنیـة بجامعــة الباحــة

 .)م٢٠١٥( جامعة حلوان
2-"Effect of Proposal educational program using the Keller strategy on learn some 
skills of gymnastics ground and the level of achievement of cognitive" 



تأثیر برنامج تعلیمي مقترح باستخدام استراتیجیة كیلر على تعلـم بعـض مهـارات الجمبـاز "بحث دولي منشور بعنوان  -
 ).م٢٠١٦(المجلة الدولیة كلیة التربیة الریاضیة،جامعة أسیوط، "األرضي ومستوى التحصیل المعرفي 

 
- "The effect of exercises using models to learn some skills of gymnastics and motor 

sensory perception for blind"  
از ""بحــث دولــي منشــور بعنــوان  - ارات الجمب ض مھ یم بع ى تعل مات عل تخدام المجس ات باس أثیر تمرین ت

ي  وفینلواإلدراك الحس حرك یرة جامعـة حلـوان المجلـة الدولیـة بكلیـة التربیـة الریاضـیة للبنـات بـالجز  "لمكف
 ).م٢٠١٦(

 .الدمج -التدریب -)السمعیة -البصریة( اإلعاقةالعدید من األبحاث تحت التنفیذ في مجال  -
 

  التي تم نشرها "المؤلفات"الكتب 

مركـز الكتـاب  )م٢٠١١"(تمرینات القوة العضلیة والعضالت العاملة"حمدي احمد السید وتوت   -
 .للنشر، القاهرة

ــــد الســــید و  - ــــوتحمــــدي احم ــــة وصــــف ") م٢٠١٢(ت ــــة والمرون ــــات اإلطال  -تشــــریحي"تمرین
 .مركز الكتاب للنشر، القاهرة"اختبارات

دار الوفاء لدنیا " التمرینات البدنیة") م٢٠١٢( ، أحمد محمد عبد العزیزحمدي احمد السید وتوت  -
 .الطباعة والنشر، اإلسكندریة

والـدمج مـع األسـویاء فـي التربیـة البدنیـة  الصـم" )م٢٠١٣(، نهى محمود الصـوافحمدي أحمد السید وتوت  -
 .مركز الكتاب للنشر، القاهرة "والریاضة

 .مطبعة السالم، المنوفیة" الجمباز الفني للمبتدئین)" م٢٠١٦( حمدي أحمد السید وتوت  -

تمرینــات  – التمرینــات البدنیــة") م٢٠١٧( حمــدي احمــد الســید وتــوت، أحمــد محمــد عبــد العزیــز -
 .المنوفیة، مطبعة السالم" عالجیةال -العروض -االدوات

    .لطالب كلیات التربیة الریاضیة بجمهوریة مصر العربیة" التمرینات البدنیة"صاحب المقرر االلكتروني  -

 .كلیة التربیة الریاضیة جامعة المنوفیة مذكرات غیر منشورة،) ت -ب(" الجمباز للفرقة األولى بنین  -

 .كلیة التربیة الریاضیة جامعة المنوفیة مذكرات غیر منشورة،) ت -ب(" الجمباز للفرقة الثانیة بنین  -

 النشر كتب قید
  "النشاط الحركي الزائد والتربیة الریاضیة"حمدي أحمد السید وتوت  -
  "تدریب - تعلیم "لذوي االحتیاجات الخاصة الجمباز " حمدي أحمد السید وتوت  -
    "ات الریاضیةتمرینات تأهیل اإلصاب" حمدي أحمد السید وتوت  -



  "أطلس الجهازین العضلي والعظمي" حمدي أحمد السید وتوت  -

 الرسائل العلمیة ومناقشةاإلشراف 
ومسـتوى أداء مهـارة توافقیـة البعنوان تـأثیر برنـامج تـدریبي علـى القـدرات   )م٢٠١١ (على رسالة ماجستیر أشرف  -

  .مناقشتهاوقد تم حسین عبد الونیس حسین للباحث "   الشقلبة األمامیة
 .على طاولة القفز -

تــأثیر اســتراتیجیة كیلــر علــى تعلــم بعــض المهــارات األساســیة فــي "بعنــوان  )م٢٠١٦(مشــرف علــى رســالة ماجســتیر  -
 .رشا شلتوتللباحثة  "التمرینات الفنیة االیقاعیة

الفرقـة  تذاتـأثیر الجرافیـك علـى تعلـم بعـض مهـارات الجمبـاز لتلمیـ"بعنـوان  )م٢٠١٦(مشرف على رسالة ماجستیر  -
 للباحثة آیة ورد "الثانیة للمرحلة االبتدائیة

تــأثیر برنــامج تــدریبي نــوعي علــي أداء مهــارة الــدورة الهوائیــة الخلفیــة المســتقیمة  "نــاقش رســالة ماجســتیر بعنــوان  -
   .م٢٠١٦/ ١٣/٣بتاریخ " كنهایة حركیة علي جهاز المتوازیین

  الندوات والمؤتمرات
علـى هـامش المـؤتمر الـدولي الثالـث  م٢٤/٣/٢٠١٠"الریاضـة واألفـراد ذوي اإلعاقـة " حضور ورشة عمـل بعنـوان   -

 .م ٢٠١٠عشر المنعقد بكلیة التربیة الریاضیة للبنین جامعة حلوان مارس 

 .وزارة التربیة والتعلیم" مشرفي ومدربي ریاضة المعاقین" حضور ندوة بعنوان -

م ٢٠٠٩مـارس  ٥، ٤مـن "یـة الریاضـیة بالجامعـات المصـریة نظـم وآلیـات تطـویر قطـاع الترب" حضور ندوة بعنـوان  -
 .م ٢٠٠٩على هامش المؤتمر الدولي الثالث المنعقد بجامعة الزقازیق مارس 

ــة والرســالة واألهــداف اإلســتراتیجیة" حضــور ورشــة عمــل بعنــوان  - ــة الریاضــیة جامعــة ٢٠٠٩" الرؤی م بكلیــة التربی
 .المنوفیة

م على هـامش المـؤتمر الـدولي الثالـث عشـر المنعقـد بكلیـة ٢٣/٣/٢٠١٠"صحة الریاضة وال" حضور ندوة بعنوان   -
 .م ٢٠١٠التربیة الریاضیة للبنین جامعة حلوان مارس 

م على هامش المؤتمر الـدولي الثالـث ٢٤/٣/٢٠١٠"التربیة البدنیة والریاضة وجودة التعلیم " حضور ندوة بعنوان   -
 .م ٢٠١٠ن جامعة حلوان مارس عشر المنعقد بكلیة التربیة الریاضیة للبنی

م علــى هــامش المــؤتمر الــدولي الثالــث ٢٤/٣/٢٠١٠"الریاضــة والســالم وحقــوق اإلنســان " حضــور نــدوة بعنــوان   -
 .م ٢٠١٠عشر المنعقد بكلیة التربیة الریاضیة للبنین جامعة حلوان مارس 

علــى هــامش  م٢٤/٣/٢٠١٠"ة قضــایا معاصــرة للتربیــة البدنیــة والریاضــة المدرســی" حضــور ورشــة عمــل بعنــوان   -
 .م ٢٠١٠المؤتمر الدولي الثالث عشر المنعقد بكلیة التربیة الریاضیة للبنین جامعة حلوان مارس 

م علـى هـامش المـؤتمر ٢٤/٣/٢٠١٠"تحـدیات فسـیولوجیا الریاضـة والتأهیـل البـدني " حضور ورشة عمل بعنـوان   -
 .م ٢٠١٠لبنین جامعة حلوان مارس الدولي الثالث عشر المنعقد بكلیة التربیة الریاضیة ل

: ١٣كعضو المنعقد في الفترة مـن" التنمیة الریفیة -الطاقة -المیاه"حضور المؤتمر السابع لتنمیة الریف المصري   -
 م ٢٠٠٩أكتوبر ١٥



حضور واالشتراك في الدورة التثقیفیة للمعیـدین والمدرسـین المسـاعدین بمعهـد إعـداد القـادة بحلـوان فـي الفتـرة مـن   -
 .م٢٠٠٤/ ١/١٢إلى  ١١/ ٢٦

جامعـة  بمقـر كلیـة التربیـة الریاضـیة" تحویـل المقـررات الدراسـیة إلـى مقـررات إلكترونیـة" حضور ورشة عمـل بعنـوان -
 .المنوفیة

أفـاق –التربیـة (في ضوء المؤتمر الدولي األول لكلیة التربیـة " سیاسات الجودة في التعلیم العالي"ورشة عمل بعنوان -
 .م ،جامعة الباحة٤/٢٠١٥/ ١٥-١٢ة من في الفتر ) مستقبل

م ٥/٢٠١٢/ ١٤ -١٣فــي الفتــرة مــن" االتجاهــات الحدیثــة فــي رعایــة الموهــوبین والمتفــوقین"حضــور نــدوة بعنــوان  -
 .تحت رعایة كلیة التربیة جامعة الباحة

ة التربیـة م تحـت رعایـة كلیـ٥/٢٠١٢/ ١٥" البحـوث المسـتقبلیة فـي مجـال التعلـیم االلكترونـي"حضور نـدوة بعنـوان  -
 .جامعة الباحة

م ،جامعـة ٤/٢٠١٥/ ١٥-١٢فـي الفتـرة مـن ) أفـاق مسـتقبل–التربیـة (حضور المؤتمر الدولي األول لكلیة التربیـة  -
 .الباحة
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