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 مصري: الجنسية 
 

 أستاذ: جة العضو در
 

جامعة  -كلية التربية الرياضية للبنات  -قسم مسابقات الميدان والمضمار : القسم العلمي 
 الزقازيق

 
 

 الشهادات

 ۱۹۸۱) : جامعة الزقازيق( بكالوريوس      

  ۱۹۸٥) : جامعة الزقازيق( ماجستير      
 ۱۹۹۳) : جامعة الزقازيق( دكتوراة      

 
 

 بيانات وظيفية

 ۳۰/۱۱/۱۹۸۱معيد بقسم مسابقات الميدان والمضمار بدءاً من  -   

 ۱۹۸٥/ ۳۱/۷مدرس مساعد بقسم مسابقات الميدان والمضمار من  -   

 ۱۹۹۳/ ۲۸/۲مدرس بقسم مسابقات الميدان والمضمار بدءاً من  -   

 ۲٤/۱۱/۱۹۹۸أستاذ مساعد بقسم مسابقات الميدان والمضمار بدءاً من  -   

 ۲۳/۱۲/۲۰۰۳بقسم مسابقات الميدان والمضمار بدءاً من أستاذ  -   

 

 



                                       

 الدورات التدريبية                                 

 الي من مكان الدورة اسم الدورة

جامعة  -مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس   دورة تقويم أداء الطالب الجامعى
      قالزقازي

جامعة  -مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس   دورة الجوانب القانونية بالجامعات
      الزقازيق

جامعة  -مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس   دورة الجوانب المالية بالجامعات
      الزقازيق

جامعة  - مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس  دورة توكيد الجودة واإلعتماد
      الزقازيق

     بجامعة عين شمس  دورة التدريس الجامعى الفعال

     بجامعة عين شمس  دورة البحث العلمى

WHITTER. COLLEGE. 
WHITTER.CALIFORNIA       

 



 

 المقاالت والبحوث

البحث / المقال  المقال/البحث
 باالنجليزية

مكان 
 النشر

تاريخ 
 النشر

 تأثير استخدام بعض الوسائل التدريبية المساعدة على االحساس باالمان النفسى وبعض
       متر حواجز ٤۰۰القدرات البدنية الخاصة للمبتدئات فى سباق 

المصاحبة  متر وعالقتها ببعض استجابات الكفاءة الوظيفية۱٥۰۰السرعات البينية لسباق 
       ربائىلعمل بدنى مماثل على السير المتحرك الكه

 الوحدة النفسية قبل وأثناء وبعد الدورة الطمثية وعالقتها بمستوى االداء فى بعض
       مسابقات الميدان والمضمار

       تأثير المجهود

لدى  تأثير استخدام أحمال بدنية مختلفة الشدة على الكفاءة الوظيفية للجهاز الدورى
       متر۱۰۰،۲۰۰عداءات 

 متر على بعض مكونات الدم لدى طالبات كلية التربية الرياضية٥۰۰۰سافة تأثير جرى م
       بنات

       الجلة تأثير برنامجى بدنى عقلى على النشاط الكهربائى لبعض العضالت العاملة فى دفع

 ضغوط المنافسة الرياضية وعالقتها باالنجاز الرقمى لدى ناشىء مسابقات الميدان
        والمضمار

 اعلة برنامج تعليمى مقترح باستخدام االيقاع السمعى على تنظيم السرعة ومستوىف
       متر جرى۸۰۰االنجاز الرقمى لسباق

لمتسابقات  التركيب النسبى للقدرة ومرونة بعض المفاصل العامة وعالقتها بمستوى االداء
       الرمح

       لوثب الثالثى لآلنساتالمنحنى الخصائصى المميز للوثبات الثالث فى مسابقات ا
 

 


