
 

 ا ا ا  

  بيان السرية الذاتية

 ات عامةبيان :  

  رضا يوسف يسري عبد القادر  :االســــــــــــــــــــــــــــــم

  

بكلیة التربیة  أستاذ مساعد دكتور  :الوظـیفـــــــــــــــــــــــة
  الساداتمدينة جامعة  –الرياضیة 

  متزوج  :الحالة االجتماعیة

  م١٩٧٤/  ٩/  ١٣  :ــــــــالدتاریـــخ المی

الجیـزة  –فیصل  –الطوابق  –ش إيھاب  ٤  :الـعنــــــــــــــــــــــــــوان
  جمھورية مصر العربیة –

  

    ٠٠٢٠١١١٠٣٣١٥٧٥ - ٠٠٢٠١٠٢١٥٦٦٢٢١  :الـتلیفــــــــــــــــــــــون

    ١٩٧٤redayoussef@com.gmail  :البرید اإللكتـروني

    )جیدة(اإلنجلیزية   :الـلغـــــــــــــــــــــــــــات

العلمية املؤهالت :  

ــوراه -١ ــفة دكت ــیة الفلس ــة الرياض ــي التربی ــص ت"  ف خص
جامعـة  –كلیة التربیة الرياضـیة  –م ٢٠٠٨عام " كاراتیة

 .المنوفیة

عام "  تخصص كاراتیه" ماجستیر في التربیة الرياضیة  -٢
 .جامعة المنوفیة –كلیة التربیة الرياضیة  – م٢٠٠١

عـام " تخصـص كاراتیـه " بكالوريوس التربیة الرياضـیة  -٣
 –جامعـة الزقـازيق  –كلیة التربیـة الرياضـیة  – م١٩٩٦

 .تقدير جید جداً 



 

 رياضة الكاراتية تدريبعملية يف جمال اخلربات ال :  

  ـــي معتمـــد ـــة (مـــدرب دول ـــات وطنی  تصـــنیف) منتخب

بــرقم  WKF للكاراتیــهمســجل باالتحــاد الــدولي " كاتــا"

KATC/ م١٢/١٠/٢٠١١بتاریخ  ١,٠٠٣. 

 ـــي ـــدرب دول ـــل م ـــات( مؤھ ـــة منتخب ـــنیف  )وطنی تص

بــرقم  WKFتحــاد الــدولي للكاراتیــة ل باالمســج" كاتــا"

ACRC/  م٩/٧/٢٠١١بتاریخ  ١,١٥٩. 

 ـــى ـــزام حاصـــل عل ـــود  الح ـــتوى األس ـــادسالمس  ٦" الس

ــــــــاریخ "دان ــــــــهاالتحــــــــاد المصــــــــري  –م ٢/١١/٢٠١٥ بت ــــــــرقم  للكاراتی ب

)١٧٦٥٢١.( 

  ـــود حاصـــل علـــى ـــزام األس ـــتوى الح ـــامسالمس  ٥" الخ

SOUTH-للشـــــــوتوكان بـــــــانجلترا  الكاراتیـــــــهمـــــــن منظمـــــــة  شـــــــرفیاً   "دان

)UK( KARATE ASSOCIATION EAST SHOTOKAN  , ـــــرقم ب

 .م٢٠/٤/٢٠١١بتاریخ  ١٤٤١٥٤

 راتیهللكابالمنتخب المصري  "كاتا" سابق العب دولي. 

  بــــرقم المصــــري للكاراتیــــة دتحــــاباالمــــدرب مســــجل 

 .)٦٩٢٣١( عضویة

 اللجنـــة األولیمبیـــة المصـــريةب  -دولــــي (  رـمحاضـــ – 
 ).باالتحاد المصري للكاراتیة 

  ـــیة ـــن الرياض ـــة المھ ـــجل بنقاب ـــدرب مس ـــعبة "م ش

 .)٣٣٧٨٩( برقم عضویة "التدريب الرياضي

  ـــري ـــب المص ـــدرب المنتخ ـــهم ـــا" للكاراتی ـــة " كات فئ

 .م٢٠١٥/  ٢٠١٤خالل الموسم الریاضي  )آنسات ( لكبار ا



 

  ـــة ـــري للكاراتی ـــب المص ـــدرب المنتخ ـــا"م ـــة " كات فئ

 .م٢٠١٤/  ٢٠١٣خالل  )رجال وآنسات (  الكبار

  مـــدرب المنتخـــب المصـــري للجامعـــات فـــي رياضـــة

م ، ٢٠١٤/  ٢٠١٣ الجـــــامعيخـــــالل الموســـــم  "كاتـــــا" الكاراتیـــــه

 .م٢٠١٦/   ٢٠١٥ الجامعيوخالل الموسم 

 ـــة ـــري للكاراتی ـــب المص ـــدرب المنتخ ـــا" م ـــة  "كات فئ

ـــباب ـــئین والش  م٢٠١١/  ٢٠١٠خـــالل الموســـم الریاضـــي  الناش

 .م٢٠١٢ /  ٢٠١١، وخالل الموسم الریاضي 

  ــدرب ــم ــة بالمنتخ ــي للكاراتی ــابر( التونس ــا) "أك  "كات

 .م٣١/١٢/٢٠٠٦حتى  ١/٣خالل الفترة من 

  الكويـــت  –" كاتــا"مــدرب نــادي الشـــباب الرياضــي- 

م ، والفتــــــــــرة مــــــــــن ٢٤/٤/٢٠٠٩حتــــــــــى  ٢٣/٣خــــــــــالل الفتــــــــــرة مــــــــــن 

 .  م٣١/٥/٢٠١٠م حتى ١/٦/٢٠٠٩

 ـــة مـــدرب ـــي للرياضـــة البدنی ـــادي األھل ـــا" الن  – "كات

 .م٢٠٠٥/٢٠٠٦م و ٢٠٠٤/٢٠٠٥خالل موسمي  – القاھرة

  خــالل الموســم  – القــاھرة –"كاتــا" مــدرب نــادي الزھــور

 .م٢٠٠١ –م ٢٠٠٠الریاضي 

 كاتـــــا"س الرياضـــــي مـــــدرب نـــــادي ھلیوبـــــولی "– 

 .م٢٠٠٠ –م ١٩٩٩خالل الموسم الریاضي  – القاھرة

 ــــي ــــر الرياض ــــة النص ــــادي منی ــــدرب ن ــــا" م  –" كات

 .م٢٠٠٢م حتى عام ١٩٩٦من عام  – الدقھلیة

  كاتـــا"مـــدرب نـــادي الصـــید المصـــري بالـــدقي "– 
م ، ١/١١/٢٠٠٥م حتـــــى ١/١١/٢٠٠٢فـــــي الفتـــــرة مـــــن  – الجیـــــزة

م ١/٧/٢٠١٠، ومــــــــــــــن  م٣١/٥/٢٠٠٩حتــــــــــــــى  م١/٤/٢٠٠٧ومــــــــــــــن 
 .٢٠١٤فبرایر وحتى 



 

 الدورات التدريبية احمللية احلاصل عليها:  

 ـــى تحـــت إشـــراف االتحـــاد المصـــري للكاراتیـــة  دورة المـــدربین األول

 .م بتقدیر امتیاز٢٥/٧/١٩٩٢ – ١١في الفترة من  –المنصورة  –

 ـــى تحـــت إشـــراف االتحـــاد المصـــري للكاراتیـــة  دورة المـــدربین األول

 .م بتقدیر جید جداً ٣/٩/١٩٩٠ – ٢٨/٨في الفترة من  –ة القاهر  –

  الدورات التدريبية الدولية احلاصل عليها:  

 ـــى ـــة األول اشـــراف  تحـــت )محاضـــر( دورة المـــدربین الدولی

 – اإلمــــارات العربیــــة المتحــــدة – ة لریاضــــات الــــدفاع عــــن الــــنفسقنــــادي الشــــار 

 .م١١/٢/٢٠١٧-٨في الفترة من 

 ــدربین ال ــداد الم ــىدورة إع ــة األول ــر( دولی  تحــت )محاض

-١٦فـــــــي الفتـــــــرة مـــــــن  –القـــــــاهرة  –اشـــــــراف االتحـــــــاد المصـــــــري للكاراتیـــــــة 

 .م٢٢/١٠/٢٠١٤

 اشـــراف االتحـــاد المصـــري للكاراتیـــة تحـــت  دورة المـــدربین الدولیـــة– 

 .م١٢/١٠/٢٠١٣-٧في الفترة من  - القاهرة

 منتخبـــات ( الـــدورة التصـــنیفیة للمـــدربین الـــدولیین

ـــــة  ـــــد ال(  )وطنی ـــــة تجدی ـــــدولي  )رخصـــــة الدولی تحـــــت إشـــــراف االتحـــــاد ال

ـــــى هـــــامش WKF للكاراتیـــــه ـــــة ، عل ـــــالم  بطول  التاســـــعةالع

 -١٢مــــن الفتــــرة  فــــي - )أندونیســــیا(للناشــــئین والشــــباب 

 .م١١/٢٠١٥/ ١٥

 ـــه ـــي الكاراتی ـــي ف ـــدريب الرياض ـــیم والت  دورة التحك

 - اإلمـــارات العربیـــة المتحـــدة – نـــادي أهلـــي دبـــيتحـــت اشـــراف  )محاضـــر(

 .م١٣/١٠/٢٠١٢-١١لفترة من في ا

 ــــدولیین ــــدربین ال ــــى للم ــــنیفیة األول ــــدورة التص  ال

ـــة ( ـــات وطنی ـــة  )منتخب ـــدولي للكاراتی  WKFتحـــت إشـــراف االتحـــاد ال

ـــــة ، علـــــى هـــــامش العـــــالم الســـــابعة للناشـــــئین  بطول

  .م١٠/٢٠١١/ ١٦ -١٣من الفترة في  - )مالیزيا(والشباب 



 

 الـــــدورة التأھیلیـــــة األولـــــى للمـــــدربین الـــــدولیین 

ـــة ( ـــات وطنی ـــة  )منتخب ـــدولي للكاراتی  WKFتحـــت إشـــراف االتحـــاد ال

–بطولـــة كـــأس العـــالم الرابعـــة للشـــباب  ، علـــى هـــامش

 .م١٠/٧/٢٠١١-٤الفترة من  في – الیونان" لوتراكي"

 ــــ ــــة  المقامــــة علــــى هــــامش الدولیــــة یــــةدورة التدريبال بطول

ـــا" –كـــوبي أوزاكـــا الدولیـــة السادســـة عشـــر  " فارن

 .م٢٩/٧/٢٠٠٧ -٢٢ة من في الفتر  –بلغاريا 

 الجامعــــة التونســــیة للكاراتیــــة  إشــــرافتحــــت  دورة التــــدريب الدولیــــة

 .م٦/٦/٢٠٠٦ -٢في الفترة من  -تونس  -التابعة  واألنشطة

 الجامعــــة التونســــیة للكاراتیــــة  إشــــرافتحــــت  دورة التــــدريب الدولیــــة

 .م١٧/١٢/٢٠٠٦ -١٥في الفترة من  -تونس  -التابعة  واألنشطة

 ــــدورة الت ــــةال ــــة الدولی ــــة  هــــامش المقامــــة علــــى دريبی بطول

" موســـكو" –كـــوبي أوزاكـــا الدولیـــة الرابعـــة عشـــر 

 .م١٠/٧/٢٠٠٥ – ٣في الفترة من  –روسیا 

 ــــة ــــة الدولی ــــدربین اإلفريقی االتحــــاد  إشــــرافتحــــت  دورة الم

اإلفریقــــــي للكاراتیــــــة واالتحــــــاد المصــــــري للكاراتیــــــة بمجمــــــع الصــــــاالت باســــــتاد 

 .)امتیاز(م ٢٧/٣/٢٠٠٣ – ٢١في الفترة من  –ة القاهر  –القاهرة الدولي 

 دورة األكاديمیـــة الدولیـــة األولـــى ألســـاتذة الكاراتیـــة 

فــــي  –القــــاهرة  –كلیــــة التربیــــة الریاضــــیة بــــالهرم جامعــــة حلــــوان  إشــــرافتحـــت 

 .م٢٠/٢/٢٠٠٣ – ١٥الفترة من 

 ــــة االتحــــاد العربــــي للكاراتیــــة  إشــــرافتحــــت  دورة المــــدربین الدولی

 .م٢٤/٧/٢٠٠٢ – ١٧في الفترة من  –القاهرة  –لریاضي بنادي الزهور ا

 ـــى ـــة األول ـــة الدولی ـــدورة التدريبی ـــة  إشـــرافتحـــت  ال األكادیمی
 –العربیــــة اإلفریقیــــة واالتحــــاد المصــــري للكاراتیــــة بــــالمركز االولیمبــــي بالمعــــادي 

 .م بتقدیر امتیاز٣/٣/١٩٩٩ - ٢٠/٢في الفترة من  -القاهرة 
 داالتحــــا إشــــرافتحــــت  لیــــةدورة التــــدريب والتحكــــیم الدو 

 .م١٠/٥/١٩٩٨ – ٧في الفترة من  –الجیزة  – المصري للكاراتیة
 االتحـــاد العربـــي للریاضــــات  إشـــرافتحـــت  دورة المـــدربین الدولیـــة

ــــيواالتحــــاد  ــــاب األورب ــــادي الزهــــور الریاضــــي  لأللع ــــاهرة  –بن ــــرة  –الق ــــي الفت ف
 .م٣٠/٣/١٩٩٨ – ٢٤من 



 

  البطوالت احمللية احلاصل عليها:  

  :حاصل على العدید من البطوالت على مستوى
 ةــــــــــر العربیـــــــمص جمهـــــــــــــوریة 

 ةــــــــریــــات المصـــــــــالجامع 

 قــــــــازیــة الزقـــــــــجامع 

 هــــــرة للكاراتیـــة القاهـــمنطق 

 هـــــزة للكاراتیـــــة الجیـــمنطق 

 هـــــلكاراتیة لــة الدقهلیــــمنطق 

 البطوالت الدولية احلاصل عليها:  

 اعي فــــي دورة األلعــــاب ـا جمـــــز األول كاتـــــالمركــــ

 – ١٢فـــــــي الفتـــــــرة مــــــــن  - لبنـــــــان – ةـة الثامنـــــــــالعربیـــــــ

 .م٢٨/٧/١٩٩٧

  ــــا ــــة مصــــر المركــــز األول كات جمــــاعي فــــي بطول

 – ٧فــــــي الفتــــــرة مــــــن  -الجیــــــزة  – ) ھرامــــــاتاأل( الدولیــــــة 

 .م١٠/٥/١٩٩٨

 ــة المركــز ال ــة مصــر الدولی ــا فــردي فــي بطول ــع كات راب

 .م١٠/٥/١٩٩٨ – ٧في الفترة من  -الجیزة  – ) األھرامات( 

 ــة العــالم ــي بطول ــا جمــاعي ف ــامس كات  المركــز الخ

 .م١٩٩٨أكتوبر  - البرازیل – الرابعة عشر

  ــــاب ــــي دورة األلع ــــاعي ف ــــا جم ــــز األول كات المرك

ــــــــة التاســــــــعة  – ٢٣فــــــــي الفتــــــــرة مــــــــن  - األردن – العربی

 .م٣٠/٨/١٩٩٩

  ــــاب ــــي دورة األلع ــــاعي ف ــــا جم ــــز األول كات المرك

ــــة ــــابعة اإلفريقی ــــا  – الس ــــوب أفریقی ــــرة مــــن  -جن ــــي الفت  – ٧ف

 .م٢٣/٩/١٩٩٩

 ـــة العـــالم المشـــاركة فـــي  - ألمانیـــا – الخامســـة عشـــر بطول

  .م٢٠٠٠أكتوبر 



 

 الدويل كمدرب ائج التي مت حتقيقها على املستوىالنت :  

 
ً
  " ٢١وحتت  للكبار رجال وآنسات "كاراتيهللاملنتخب املصري : أوال

  سنة ٢١البطولة العربیة الثالثة للناشئین والشباب وتحت 
 :م ٢٠١٥/  ٨/ ١،٢يومي ) مصر ( 

  ــا فــردي ســیدات تحــت زینــب / ســنة لالعبــة  ٢١المیدالیــة الذهبیــة كات

 إیهاب

 الكونغو برازفیل ( للكبار  دورة األلعاب األفريقیة الحادية عشر( 
 : م ١٩/٩/٢٠١٥-٤ة من في الفتر

  سارة عاصم/ المیدالیة الفضیة كاتا فردي آنسات لالعبة 

 المیدالیة الفضیة كاتا جماعي آنسات 

  سنة  ٢١بطولة البحر المتوسط للناشئین والشباب وتحت
 : )اإلسكندرية(

  زینب إیهاب/ سنة لالعبة  ٢١المیدالیة الذهبیة كاتا فردي تحت 

  هاجر أشرف/ سنة لالعبة  ٢١المیدالیة الفضیة كاتا فردي تحت 
 

  م٢٠١٤ نوفمبر ١١إلى  ١من ) ألمانیا( للكباربطولة العالم :  

 رجال المیدالیة الفضیة كاتا جماعي 

  إبراهیم مجدي موسى/ المركز الخامس كاتا فردي رجال لالعب  

 
ً
  للكاراتيه للجامعات املنتخب املصري:  ثانيا

 من ) البرتغال( للجامعات في الكاراتیة العاشرةلم بطولة العا
  : م٢٠١٦ أغسطس ١٣إلى  ١٠

  رندة عاطف/  ةلالعب آنساتكاتا فردي  البرونزیةالمیدالیة 
  كاتا جماعي رجال البرونزیةالمیدالیة 

  آنساتالبرونزیة كاتا جماعي المیدالیة 

  من) مونتینجرو( للجامعات في الكاراتیة التاسعةبطولة العالم 
  : م٢٠١٤ يونیو ٢٢إلى  ١٩

 ف شوقيأحمد أشر / كاتا فردي رجال لالعب  المیدالیة الذهبیة 

 لمیدالیة الفضیة كاتا جماعي رجالا 

  



 

 
ً
  "والشباب الناشئني"للكاراتيهاملنتخب املصري :  ثالثا

  ١٣من ) مالیزيا(بطولة العالم السابعة للناشئین والشباب 
  :م ٢٠١١أكتوبر  ١٦إلى 

 شباب –ناشئین (هبیة كاتا جماعي المیدالیة الذ(  
  يولیو  ١٠إلى  ٤من ) الیونان(كأس العالم الرابعة للشباب

  :م ٢٠١١

 المیدالیة الفضیة كاتا فردي شباب  

 المیدالیة البرونزیة كاتا فردي ناشئین 
  يولیو  ٨إلى  ٢من ) الیونان(كأس العالم الخامسة للشباب

  :م ٢٠١٢

  تناشئاالمیدالیة الفضیة كاتا فردي  

  كاتا فردي ناشئین الذهبیةالمیدالیة 
 المیدالیة الفضیة كاتا فردي شابات 

 المیدالیة الفضیة كاتا فردي شباب 
  تركیا) (الدوري العالمي(بطولة اسطنبول الدولیة المفتوحة (

  :م ٢٠١١سبتمبر  ١٨إلى  ١٦من 

 المیدالیة الفضیة كاتا جماعي رجال  

 المیدالیة البرونزیة كاتا فردي ناشئین 

 المیدالیة البرونزیة كاتا فردي شباب 
  ٢٤،  ٢٣يومي ) اسكتلندا(بطولة اسكتلندا الدولیة المفتوحة 

  :م ٢٠١١أبريل 

 المیدالیة الذهبیة كاتا فردي شباب  

 المیدالیة الفضیة كاتا فردي شباب 
 المیدالیة البرونزیة كاتا فردي شباب 

 المیدالیة البرونزیة كاتا فردي شباب 

 ة كاتا فردي ناشئینالمیدالیة الذهبی 
 المیدالیة الذهبیة كاتا جماعي شباب 

  يولیو  ٢٤إلى  ٢٢من ) تركیا(بطولة سكارايا المفتوحة
  :م ٢٠١١

 المیدالیة الذهبیة كاتا فردي شباب  
 المیدالیة الفضیة كاتا فردي شباب 

  ٢٠إلى  ١٨من ) إيطالیا(بطولة إيطالیا المفتوحة الثانیة عشر 
  :م ٢٠١١مارس 

 الفضیة كاتا فردي ناشئین المیدالیة  



 

 
ً
  )كاتا( للكبار املنتخب الوطني التونسي: رابعا

  أبريل  ٩،  ٨يومي ) تونس( للكاراتیهالبطولة العربیة السادسة
 : م٢٠٠٦

 المیدالیة الفضیة كاتا فردي ذكور 

 المیدالیة الفضیة كاتا فردي إناث 

 المیدالیة الفضیة كاتا فرق ذكور 

 فرق إناث المیدالیة البرونزیة كاتا 

  تونس( للكاراتیهبطولة البحر المتوسط الخامسة عشر (
 : م٢٠٠٦سبتمبر  ٣،  ٢يومي 

 المیدالیة الفضیة كاتا فردي ذكور 

 المیدالیة الفضیة كاتا فردي إناث 

 المیدالیة البرونزیة كاتا فرق ذكور 

 المیدالیة البرونزیة كاتا فرق إناث 

  ١٥إلى  ١٢من ) ندافنل( للكاراتیهبطولة العالم الثامنة عشر 
 : م٢٠٠٦أكتوبر 

 الدور السادس عشر كاتا فردي ذكور.١

 
ً
  للرياضة البدنية الصيد بالدقي والنادي األهلينادي : خامسا

  : تم تحقیق العدید من المراكز المتقدمة وذلك في البطوالت التالیة

 ــة العــالم ــة فاســتو  الثالثــة بطول ــة للكاراتیــه بمدین ــا(لألندی خــالل ) إیطالی

 .م٢٠٠٥مارس ر شه

 بمدینـة  )هللكاراتیـكأس العـالم ( الرابعة عشر بطولة كوبي أوزاكا الدولیة

 .م٢٠٠٥خالل شهر یولیو ) روسیا(موسكو 

 للكاراتیــهكــأس العــالم (وبي أوزاكــا الدولیــة السادســة عشــر بطولــة كــ( 

 .م٢٠٠٧خالل شهر یولیو ) بلغاریا(بمدینة فارنا 

 بمدینـة  )هللكاراتیكأس العالم المفتوح (طولة بودو نورد الدولیة الثالثة ب

 .م٢٠٠٨خالل شهر یونیو ) السوید(إسلوف 

  ــة ــة المفتوحــة الثالث ــي الدولی ــي دب ــة أهل ــارات(بطول خــالل شــهري ) االم

  .٢٠١٤ینایر وفبرایر 



 

 خربات يف جماالت أخرى : 

  بكلیـة التربیـة الریاضـیة لألسالیب  األساسیةحاصل على دورة المدربین

 .م٢٤/٤/٢٠٠٨حتى  ١/٤الفترة من بالمنوفیة في 
  لمــدة جامعــة المنوفیــة ب اآللــيحاصــل علــى دورة تدریبیــة فــي الحاســب

مــــن  )Internet+Excel+Word+Windows+Dos(ســــاعة ٣٦

 .م بتقدیر ممتاز٢٠/١٢/٢٠٠٥حتى  ٢٠/١١
  ـــــار ـــــاز اختب ـــــة  TOEFLاجتی ـــــةبالجامع ـــــاریخ  األمریكی ـــــاهرة بت بالق

 .م٧/٥/٢٠٠٧

  ــد مــن دو ــى العدی ــدریس حاصــل عل ــة الت ــدرات أعضــاء هیئ ــة ق رات تنمی
 .والقیادات التابعة لجامعتي المنوفیة ومدینة السادات

  

 شهادات التقدير والتكريم  

  األسـتاذ الـدكتور وزيـر تكريم وشـھادة تقـدير مـن قبـل
ـــس إدارة االتحـــاد  ـــیس مجل ـــالي ورئ ـــیم الع التعل

للنتـائج المتمیـزة التـي  الرياضي المصـري للجامعـات
فـي  للكاراتیـهمنتخب مصـر للجامعـات ثـة أحرزتھا بع

خالل  في البرتغال للكاراتیهبطولة العالم للجامعات 
 .م٢٠١٦شھر أغسطس 

  

 االتحـــاد المصـــري  قبـــل شـــھادة تقـــدير مـــنو تكـــريم
ــوز بب ــي الف ــة ف ــاركة الفعال ــه للمش ــة للكاراتی طول

سـنة  ٢١شباب وتحـت  –ناشئین "  للكاراتیهالعالم 
 .م٢٠١٥مبر خالل شھر نوف بإندونیسیا" 

  

 اللجنة المنظمة لبطولة العـالم  قبل شھادة تقدير من
" ســنة  ٢١شــباب وتحــت  –ناشــئین " للكاراتیــه 
 .م٢٠١٥خالل شھر نوفمبر  بإندونیسیا

 



 

 اللجنــة االولیمبیــة  قبــل وشــھادة تقــدير مــن تكــريم
 األفريقیــة األلعــابدورة  للمشــاركة فــيالمصــرية 

فـي  ازفیـلبرالحادية عشـر التـي أقیمـت بـالكونغو 
، وحصـــول مصـــر علـــى  م١٩/٩/٢٠١٥-٤الفتـــرة مـــن 

 .ألول في الترتیب العامالترتیب ا

  

 كاديمیـــة العربیـــة للعلـــوم األمـــن قبـــل  تكـــريم ودرع
ــري ــل البح ــا والنق ــري  والتكنولوجی ــاد المص واالتح

للكبــار علــى المنتخــب المصــري لحصــول  للكاراتیــة
فـي بطولـة  الترتیب الثـاني علـى مسـتوى العـالم

 .م٢٠١٤ خالل شھر أكتوبر للكاراتیةبألمانیام العال

  

 ذ الـدكتور وزيـر األسـتا مـن قبـل شـھادة تقـديرتكريم و
ـــس إدارة االتحـــاد  ـــیس مجل ـــالي ورئ ـــیم الع التعل

للنتـائج المتمیـزة التـي  الرياضي المصـري للجامعـات
منتخب مصـر للجامعـات للكاراتیـة فـي أحرزتھا بعثـة 

 ي مـونتینجروبطولة العـالم للجامعـات للكاراتیـة فـ
 .م٢٠١٤خالل شھر يونیو 

  

  اإلمـاراتي األھلـيالنـادي تكريم ودرع النادي من قبل 
المنتخب المصري للشـباب علـى المیدالیـة لحصول 

 الذھبیة والمركـز األول فـي بطولـة العـالم بمالیزيـا
 .م٢٠١١ خالل شھر أكتوبر

  

  اللجنــة المنظمــة لبطولــة العــالم شــھادة تقــدير مــن
خـالل شـھر  بمالیزيـا" شـباب  –اشـئین ن" للكاراتیة 

 .م٢٠١١أكتوبر 

  نــادي   مــن قبــلوتكــريم ودرع النــادي شــھادة تقــدير
للمسـاھمة فـي الحصـول الشباب الرياضي الكـويتي 

 .م٢٠٠٩-٢٠٠٨على درع التفوق العام للموسم الرياضي 



 

 ــة ــة المنظمــة لبطول ــل اللجن ــن قب ــريم م ــورد  تك ــودو ن ب
ــهكــأس العــالم ال"الدولیــة الثالثــة   "مفتــوح للكاراتی

مـن  ، م٢٠٠٨خالل شھر يونیو  )السويد(بمدينة إسلوف 
نــادي الصــید " مــدربي الفــرق المشــاركة أفضــل
 ."بالدقي

  

  البحـر لبطولـة شھادة تقدير مـن قبـل اللجنـة المنظمـة
 ٢يومي  )تونس( الخامسة عشر للكاراتیه المتوسط

ـــبتمبر  ٣،  ـــ،  م٢٠٠٦س ـــدرب للمنتخ ـــوطني  بكم ال
 .راتیهالتونسي للكا

 

  للبطولة العربیـة شھادة تقدير من قبل اللجنة المنظمة
أبريـــل  ٩،  ٨يـــومي  )تـــونس( السادســـة للكاراتیـــه

ـــب،  م٢٠٠٦ ـــدرب للمنتخ ـــوطني كم ـــي  ال التونس
 .للكاراتیه

 

  بطولـة لشھادة تقدير وتكريم مـن قبـل اللجنـة المنظمـة
بمدينـــة فاســـتو  العـــالم الثالثـــة لألنديـــة للكاراتیـــه

أفضــل م ، مــن ٢٠٠٥ل شــھر مــارس خــال )إيطالیــا(
نادي األھلـي للرياضـة ال" الفرق المشاركة مدربي
 ."البدنیة

  
  

 نـادي الصـید الرياضـيمن قبـل  وتكريم شھادات تقدير 
فـــي البطـــوالت  الالعبـــین الممیـــزة لنتـــائجبالـــدقي 

المحلیــة والدولیــة خــالل المواســم الرياضــیة المختلفــة ، 
 .كمدرب من مدربي النادي

  

 أسـرة الكاراتیـه بالنـادير وتكريم من قبل شھادة تقدي 
تقــديراً لــألداء المتمیــز فــي  األھلــي للرياضــة البدنیــة

بالنـادي خـالل الموسـم الرياضـي  الكاراتیـهتدريب العبي 
 .م٢٠٠٣/٢٠٠٤

 



 

 رئـیس األسـتاذ الـدكتور شھادة تقدير من قبل السـید 
فـي  درجة الماجستیرللحصول على  جامعة المنوفیة

 .م٢٠٠١عام  تخصص كاراتیهة التربیة الرياضی

 

  لـدورة األلعـاب شھادة تقدير من قبـل اللجنـة المنظمـة
ــة ــابعة األفريقی ــا(بجوھانســبرج  الس ــوب أفريقی  )جن

 .م١٩٩٩خالل شھر سبتمبر 

 

  تكريم من قبـل نـادي الشـمس الرياضـي ونـادي الزمالـك
المركـز الخـامس فـي بطولـة العـالم لحصولي علـى 

) البرازيــل(دي جــانیرو  وبريــ  الرابعــة عشــر للكاراتیــه
  .م١٩٩٨خالل شھر أكتوبر 

 

  كمـــال/  الســـید الـــدكتورشـــھادة تقـــدير مـــن قبـــل 
رئـــیس الـــوزراء ورئـــیس المجلـــس األعلـــى  الحنـــزوري

 .م١٩٩٧عام  "سابقاً "للشباب والرياضة 

  

  عـن  للكاراتیـهمنطقة الدقھلیـة شھادة تقدير من قبل
ــت فیھــا منطقــة الدق ــة المواســم الرياضــیة التــي مثل ھلی

 .للكاراتیه

 

  ــل ــن قب ــريم م ــافظ/ الســید تك ــراھیم الشــیخ مح  إب
كحــافز للتفــوق الرياضــي فــي مجــال " ســابقاً " الدقھلیــة

  .م١٩٩٤رياضة الكاراتیه عام 

  

 عـن منطقـة الجیـزة للكاراتیـه  شھادة تقـدير مـن قبـل
م ، كمـدرب لنـادي الصـید ٢٠٠٣/٢٠٠٤الموسم الرياضـي 

 .الرياضي بالدقي


