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 لتطبيقية األنشطة التعليمية واكفاءة  المحور الثانى
 بالقسماوال 

1 
و منسق مادة الكاراتية للفرقة  (1985-11) الثانية االولي و القيام بتدريس مادة المبارزة للفرقة

 حتى تاريخه(2006)االولى بالقسم 

 (             2021-2007من )القيام بتدريس مقرر التدريب التخصصى فى الكاراتيه و التدريب الميدانى  2

3 
اعداد وتحضير الجداول الخاصة بالقسم )بكالوريوس ودراسات عليا(واإلشراف ومتابعة شئون 

 (2016-2006االدراية والتعليمية )القسم 

4 
القيام بتدريس ومنسق مقررى المدرب الرياضى واإلعداد البدنى و المهارى للمنازالت 

 حتى تاريخه2008
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 االشتراك فى تدريس بعض مقررات الدراسات العليا لمرحلة الدبلوم والماجستير والدكتوراه
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اعداد وتطوير الخطة االستراتيجية للقسم حتى تتواكب مع التقدم العلمى والتقنيات االشتراك فى 

 (2021- 2006)من  الحديثة

13 
 )من عضو لجنة تقييم أداء الطالب لمادة المنازالت ضمن ممارسات مشروع تقويم الطالب
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 (2016-2009( و فرق كاراتيه)2016-1986 )من المبارزة والكاراتيهلفرق  الكلية
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لعام  27/10المشاركة في تأهيلي الدكتوراه كلية التربية الرياضية للبنات بالجزيرة ) لجنة العام ( 

2021 

14 
المشاركة في االمتحانات التطبيقية بكلية التربية الرياضية للبنات للفصل الدراسي االول للفرقة الثانية 

 والرابعة.

 .2022حتى عام  رئيس لجنة جودة الورق االمتحانية 15

 .2022إلى  2014رئيس لجان مراقبة الفرقة الثانية في الفترة من  16

 . 21/22عضو مجلس الكلية والدراسات العليا للعام الجامعي  17

 المؤلفات العلمية ثالثا 
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 سنة النشر عنوان المؤلف

 2005 المبارزه بسالح الشيش

 2008 الجودو

 2009 فنون التايكوندو

 2012 مركز المدينه لإلعالم والنشر -مبادئ تعليم رياضه الكاراتيه 

 2017 دار غريب للنشر -مبادئ تعلم رياضه الكاراتيه 

 2017 االعداد البدنى  لرياضات النزال

 2019 االعداد البدنى و المهارى لرياضات المنازالت

 2020 المجال الرياضىالتنمية البشرية فى 

 االنتدابات والتقييم الخارجى رابعا 

1 
لطلبة التخصص ( 2013 - 2011)االنتداب للتدريس بكلية التربية الرياضية جامعة بني سويف

 (2019-2018)و امتحانات تطبيقية للعام  (2012،2014،2015)كاراتيه وامتحانات التأهيلى

 (2012،2013،2019)المشاركة في امتحانات التأهيلي بكلية التربية الرياضية جامعة المنيا  2

3 
-2009 )المشاركة في االمتحانات التطبيقية والشفهية بكلية التربية الرياضية جامعة االسكندرية 

 .(2016,  2012)فصل دراسى اول و ثانى  (2010

4 
المشاركة في امتحانات التطبيقي بكلية التربية الرياضية جامعة بنها بناء على خطاب موجه من 

 (2020-2012)جامعة بنها الى كلية التربية الرياضية للبنات بالجزيرة 

 (2015الى  2012من )المشاركة في امتحانات التأهيلي بكلية التربية الرياضية للبنين بالهرم   5

 (.2020-2012)المشاركة في تدريس مواد الدراسات العليا  جامعة بنها  6
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 .(2015/2016)االنتداب للتدريس بكلية التربية الرياضية جامعة المنوفية  7

8 
و امتحانات  (2017 -2016 )المشاركة في تدريس مواد الدراسات العليا  بجامعة الزقازيق

 .(2017-2016 )التأهيلى

 (2019)امتحانات التأهيلي بكلية التربية الرياضية بجامعة السادات وممتحن خارجىالمشاركة في  9

 .2/10/2021المشاركة في تأهيلي الدكتوراه كلية التربية الرياضية جامعة دمياط بتاريخ  10

11 
السادات والمؤتمر العلمي بتاريخ  جامعةالمشاركة في تأهيلي الدكتوراه كلية التربية الرياضية 

23/10/2021. 

12 
المشاركة في تأهيلي الدكتوراه كلية التربية الرياضية للبنين بالهرم جامعة حلوان بتاريخ 

13/11/2021. 

 .26/10/2021المشاركة في تأهيلي الدكتوراه كلية التربية الرياضية جامعة بنها بتاريخ  13

 التطبيقية بكلية التربية الرياضية بالهرم للفصل الدراسي االول.المشتركة في االمتحانات  14

 عضو بالمجلة العربية ) البطل االكاديمي الرياضي ( ومقرها العراق الشقيق. 15

16 
تقييم االنتاج العلمي للباحث / محمد محمد البيلي للحصول على درجة استاذ مساعد بكلية التربية 

 .2/11/2021الرياضية بكفر الشيخ بتاريخ 

17 
تقييم االنتاج العلمي للباحث / ابراهيم على عبد الحميد االبياري للحصول على درجة االستاذية 

 . 9/2021بكلية التربية الرياضية جامعة السادات 

18 
لالعبي  : " االعداد النفسي منسق الندوة الدولية بكلية التربية الرياضية للبنات بالجزيرة بعنوان

بحضور رئيس االتحاد الدولي للكاراتيه التقليدي كمحاضر ونائبه وحضور رئيس  الكاراتيه "
 .24/11/2021االتحاد المصري للكاراتيه التقليدي وأعضاء مجلس االدارة بتاريخ 

 .25/11/2021حضور الندوة الدولية بكلية التربية الرياضية جامعة السادات بتاريخ  19

20 
تدريبات الكارديو على القدرات البدنية لناشئي الكاتا لرياضة  المشاركة في بحث بعنوان " أثر

 .30/8/2021الكاراتيه " المجلة العلمية كلية التربية الرياضية للبنات بالجزيرة بتاريخ 

21 
المشاركة في بحث بعنوان " تصميم جهاز الكتروني لقياس سرعة وصول المهارات الهجومية 

 .5/6/2021العلمية لكلية التربية الرياضية جامعة بنها بتاريخ لدى العبي الكاراتيه " المجلة 

 رئيس لجنة التخطيط االستراتيجي باالتحاد المصري للكاراتيه التقليدي . 22
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 رئيس اللجنة العلمية وعضو لجنة الدان باالتحاد المصري للكاراتيه التقليدي . 23

 الكفاءة البحثية  المحور الثالث
االشراف والمناقشة لرسائل الماجستير والدكتوراه وتقييم االنتاج العلمى لألساتذة وتتمثل فى 

 واألساتذة المساعدين واألبحاث ما بعد االستاذية

 اوال االشراف والمناقشة لرسائل الماجستير 

لباحثة ماجدة أبو العزم بعنوان " اسرررررتراتيجية المباراة لالعب المبارزة وعالقتها ااالشرررررراف على 

 .(2000 )نتائج المباريات "
1 

باحث أحمد جمعة عود جمعة بعنوان " أثر اسررررررتخدام التعليم المبرمج على تعلم الاالشررررررراف على 

 .(2000)بعض المهارات االساسية في رياضة الكاراتيه " 
2 

باحثة سررررندس فتحي عبد اللطيف بعنوان " تأثير تطوير بعض القدرات الحركية الاالشررررراف على 

 .(2013)سنة "  12الخاصة على مستوى أداء الكاتا لدى ناشين الكاراتيه تحت 
3 

مناقشة للباحث كريم محمد فوزي بعنوان " تأثير دمج الدوائر المغلقة والمفتوحة على مستوى أداء 

 .(5/11/2011 )ئ الكاراتيه "بعض المهارات االساسية لناش
4 

باحثة مروة حسين بعنوان " تأثير توجيه أحمال تدريبية مقترحة وفقا لنمط االيقاع الاالشراف على 

 .(2011)الحيوي على مستوى بعض القدرات المركبة " 
5 

باحثة أماني محمد ابراهيم بعنوان " تأثير ممارسررة بعض مهارات الكاراتيه على الاالشررراف على 

 .(2011)معدالت المناعة المسامية للعالج الكيميائي الطفال سرطان الدم " 
6 
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مناقشة للباحث محمود محمد فهمى بعنوان " تحديد التنوع الجينى لجين االكتين لالعبى المستويات 

 .(  2011)الثقال كداله لالنتقاء "العليا فى رياضة رفع ا
7 

مناقشرررة للباحث على نور الدين بعنوان " برنامج تدريبى مقترح لتنمية القدرات التوافقية ومسرررتوى 

 .( 2011-12)أداء بعض الركالت المركبة لناشئ رياضة التايكوندو " 
8 

ه مقترح لالتزان وعالقتمناقشرررررة للباحث حسرررررام الدين محمد عزت بعنوان " تأثير برنامج تدريبى 

 .(  2011-7 )باألداء المهارى لالعبى الكاتا "
9 

مناقشررررة للباحثة والء حمدى فرغلى بعنوان "تأثير اسررررتخدام االسررررلوب المركب المتوازى لتطوير 

القدرات البدنية الخاصررررة على مسررررتوى االداء الحركى للجملة الحركية )الهيان جودان ( برياضررررة 

 . ( 2011)الكاراتيه "

10 

مناقشرررة للباحثة " منى سررريد حامد " بعنوان "تأثير برنامج مقترح لألوضررراع األسررراسرررية عن األداء 

  (  2014)المهاري بأسلوب الشمالي في رياضة الوشو كونغ فو " 
11 

سرعة الحركية والمرونة على  سعد ابراهيم بعنوان "تأثير برنامج تدريبى مقترح لل شة للباحث  مناق

 .(   2011)الفنى لالعبى الكاتا "مستوى االداء 
12 

" فاطمة سررررعيد مسرررراعد " بعنوان " النشرررراط الكهربائي للعضررررالت العاملة  هحثااألشررررراف على الب

 .(  2015) لألساليب األكثر استخدام في الكاتا كيتيه في رياضة الكاراتيه التقليدي
13 

مناقشة الباحث " أسامة عبد الرحمن بكر " رسالة بعنوان " تأثير استخدام تدريبات القوة الوظيفية 

على بعض المتغيرات البدنية الخاصرررررة ومسرررررتوى أداء مهارة الركلة الدائرية مواشررررري جري لدى 

 .( 6/2016)العبي الكارتيه 

14 

ية الرياضررية جامعة بنها بعنوان " باحث " أحمد على حسررن " كلية التربللالمشرراركة في األشررراف 

البروفيل االنفعالي وعالقته بنتائج المباريات في رياضرررررررة الكاراتيه لألفراد ذوي االعاقة الذهنية 

 .(  2012 )البسيطة " رسالة دكتوراه

15 

باحثة شررررريماء محمد عبد الغني بعنوان " تأثير اسرررررتخدام تدريبات الدفاع لبعض ال علي االشرررررراف

 .(    2012 )اللعب االرضي لدى العبات الجودو "مهارات 
16 
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مناقشررة للباحث احمد يوسررف عبد الرحمن بعنوان "ميكانيكية اصررابة مفصررل الفخذ كأسرراس لبرنامج 
 .(    2012 )التدريب الوقائى لدى العبى الكاراتيه "

17 

القدرات الحركية الخاصرررررررة مناقشررررررررة للباحث محمد رفعت محمد بعنوان " تأثير تطوير بعض 
 .(    2012)باألسلوب المركب على فاعلية النشاط الخططى لالعبى الكوميتيه برياضة الكاراتيه

18 

مناقشرررة للباحث عمر عاطف السرررباعى بعنوان "بيوميكانيكية اداء اللكمة المسرررتقيمة العكسرررية كدالة 
 (.2013)للتمرينات النوعية فى رياضة الكاراتيه "

19 

األشررراف على للباحث " أحمد محمد محمد عبد الحميد حسرران " كلية التربية الرياضررية جامعة بنها 
بعنوان " فاعلية تطوير بعض الموجات الهجومية الفطرية على محددات الهجوم ونتائج المباريات 

 (.2014 )لناشئ الكوميتيه في رياضة الكاراتيه "
20 

ستخدام باحثة " شيماء محمد أالاألشراف على  بو زيد" بعنوان " تطوير القدرات البدنية الخاصة با
الجرعات المركبه على فاعلية أداء بعض األسررررررراليب الهجومية والدفاعية لدى العبي مسرررررررابقة 

 (.2012)الكوميتيه لرياضة الكاراتيه
21 

االشررررررراف على للباحث احمد محمد حسررررررانين بعنوان "فاعلية تطوير بعض المواجهات الهجومية 
 (.2014)القطرية على محددات الهجوم ونتائج المباريات لناشئ الكوميتيه فى رياضة الكاراتيه "

22 

مناقشرررررررة للباحث احمد خميس عبد الحميد بعنوان " تأثير تنمية القدرات الحركية الخاصرررررررة على 
 (.2014)مستوى اداء االساليب الحركية والمركبة خالل مسابقة الكوميتيه فى رياضة الكاراتيه "

23 

مناقشرررررررة للباحث احمد محمد العربى بعنوان " تأثير برنامج تدريب عقلى على مسرررررررتوى االداء 
 (.2014 )المهارى لدى العبى الكوميتيه برياضة الكاراتيه "

24 

لباحث أسرررامة عبد الرحمن بكري بعنوان " تأثير اسرررتخدام تدريبات القوة الوظيفية ااالشرررراف على 
على بعض المتغيرات البدنية الخاصرررررررة ومسرررررررتوى أداء مهارة الركلة الدائرية ماواشررررررري جري " 

(7/2016.) 
25 

لباحثة ياسرررمين سرررمير فتوح بعنوان " تأثير التدريب البليومتري على تنمية بعض ااالشرررراف على 
 (.2016 )المهارات الهجومية للذراعين لناشئ الكوميتيه "

26 

لباحثة غادة احمد نصررر بعنوان " تقنين االسررتجابات الفسرريولوجية الحادة لتدريبات ااالشررراف على 
 (.2016 )نظم الطاقة الفوسفاتية والالكتيكية لرياضات المنازالت "

27 



 

 جامعة حلوان  -أستاذ تدريب الكاراتيه بكلية التربية الرياضية للبنات    -السيرة الذاتية أ.د / أمل فاروق على سالم  

14 
 

 

 

 

  

بعنوان "تأثير برنامج تعليمى لتطوير بعض المهارات لباحثة سررررررارة عبد العزيز ااالشررررررراف على 
 (2016 )االساسية على المستوى المهارى والمعرفى فى رياضة الكاراتيه "

28 

مناقشرررة الباحث مصرررطفى جالل عبد العظيم  لرسرررالة الماجسرررتير بعنوان " تحديد الصرررفات البدنية 
جونسوش (  لدى ناشئ رياضة  –ش الخاصة بسرعة التوقيت ألساليب الهجوم المعتادة ) تابي فو

 (.12/2017 )الكاراتيه " بجامعة السادات
29 

تأثير برنامج تدريبى مقترح  باحث عمر هاشرررررررم عبد العزيز هالل بعنوان "  االشرررررررراف على لل
باستخدام تدريبات الجليدنج على بعض عناصر اللياقة البدنية وتحركات القدمين فى رياضة الكونغ 

 (.2017)فو "
30 

لباحثة ياسرررمين احمد عبد الحفيظ بعنوان "تأثير احمال تدريبية مختلفة الشررردة على ااالشرررراف على 
 .(2017 )تركيز الصوديوم والبوتاسيوم وعالقتها بنتائج المباريات "

31 

لباحثة منى عيد بعنوان " تأثير برنامج بدنى لتأهيل العبى الكاراتيه فى مرحلة ااالشرررررررراف على 
 (.2017)االعداد "

32 

لباحثة كريمة محمود بعنوان " تأثير تدريبات االنسرررررررنتى على القدرات البدنية ااالشرررررررراف على 
 (.2017 )والمهارية على العبى رياضة الكاراتيه "

33 

لباحث مصررطفى جالل عبد العظيم بعنوان " تأثير اسررتخدام تدريبات السرررعة على ااالشررراف على 
  2017 )فى مباريات الكوميتيه لدى ناشئ رياضة الكاراتيه "توقيت بعض اساليب الهجوم المضاد 

). 
34 

باحثة نادية احمد عبد المنعم بعنوان " تأثير برنامج مقترح باسررتخدام تحمل االداء الاالشررراف على 
وسرعة رد الفعل المركب على فعالية الهجوم المضاد ونتائج المباريات لالعبى الكوميتيه برياضة 

 (.2017)الكاراتيه " 
35 

باحث محسرررن أحمد فرغلي بعنوان " تأثير اسرررتخدام بعض اسررراليب التسرررهيالت الاالشرررراف على 
 .( 2018)العصبية العضلية على تحسين المدى الحركى ومستوى االداء لناشئ الكاراتيه "

36 
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محمد عاصررررم بعنوان " بناء نموذج رياضررررى عن طريق بعض القياسررررات  باحثالاالشررررراف على 
 (.2018)االنثروبومترية والصفات البدنية للتنبؤ باالنجاز فى رياضة الكاراتيه "

37 

باحث احمد محمد عبد الحق بعنوان "تأثير برنامج تأهيلى على اسرررررررتعادة كفاءة الاالشرررررررراف على 
 .( 2018 )العضلة الضامة المصابة لدى العبى الكاراتية كاتا / كوميتيه "

38 

هاجر محمد محمود " كلية التربية الرياضررررررية جامعة قنا بعنوان " حدو  باحثة "الاالشررررررراف على 
 (.2019 )االنتباه وعالقتها باالستجابة الحركية لدي العبي الكاراتيه بمحافظة قنا "

39 

مناقشررة الباحث أيمن هضرريمي فهمي عبد الدايم لرسررالة الماجسررتير بعنوان " تأثير برنامج تدريببي 
مقترح باسررتخدام االسررتاتيك المطاطة على القدرة العضررلية الخاصررة للركلة األمامية ماي جيري في 

 (.2/2019)رياضة الكاراتيه " كلية التربية الرياضية جامعة بنها 
40 

حثة " دينا حمدي محمود " بعنوان " تأثير برنامج مقترح باسرررررررتخدام الحقيبة االشرررررررراف على البا
 (.11/2019) تربيه رياضيه الجزيره التدريبية على المستوى البدني والمهاري لناشئ الكارتيه "

 
41 

باحثة نورهان أحمد عبد هللا  بعنوان " تأثير برنامج مقترح باسررررررتخدام تدريبات الاالشررررررراف على 
الكارديو على بعض عناصررررر اللياقة البدنية الخاصررررة لالعبي مسررررابقة الكاتا برياضررررة الكاراتيه " 

(7/2020) . 
42 

سرررتخدام باباحثة شررريماء أبو اليزيد بعنوان " اثر تطوير القدرات البدنية الخاصرررة الاالشرررراف على 
اسلوب الجرعات المركبة على فاعلية أداء بعض االساليب الهجومية والدفاعية لدى العبى مسابقة 

 .(2014 )الكوميتيه برياضة الكاراتيه "
43 

حثة شررررريماء محمد أبو زيد بعنوان " أثر تطوير القدرات الخاصرررررة باسرررررتخدام البااالشرررررراف على 
االسرررراليب الهجومية لالعبي مسررررابقة الكوميتيه في  باسررررلوب الجرعات المركبة على مسررررتوى اداء

 . (2012 )رياضة الكاراتيه "
44 

مناقشررررررة رسررررررالة للباحث صررررررالح عبد القادر بعنوان " تأثير برنامج لتنمية بعض القدرات البدنية 
كاتا( لدى العبي الدرجة االولى في رياضرررررررة  –الخاصرررررررة على مسرررررررتوى الجملة الحركية ) جو 

 .( 2010)الكاراتيه "
45 

باحثة سررررررارة محمد كمال بعنوان " فاعلية تطوير تحمل القدرة والرشرررررراقة على الاالشررررررراف على 
 .(2012 )االساليب الهجومية الدفاعية ونتائج المباريات لالعبي الكوميتيه لرياضة الكاراتيه "

46 

ألساليب العاملة لباحثة فاطمة السعيد مساعد بعنوان " النشاط الكهربائي للعضالت الاالشراف على 
 (.2012)االكثر استخداما في الكاتا كيتيه لرياضة الكاراتيه التقليدي "

47 
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باحثة نادية احمد عبد المنعم بعنوان "تأثير برنامج تدريبى مقترح لتطوير بعض الاالشررررررراف على 
يتيه فى الكومالقدرات البدنية الخاصررة وأثره على فاعلية الهجوم المضرراد ونتائج المباريات لالعبى 

 .(2017)رياضة الكاراتيه "
48 

تأثير تدريبات النقل الحركى وفقا لمسار عثمان بعنوان"   محمود االشراف علي الباحثه عزه احمد
كاكوا لة الحركية "جان يه"  -الجم كارات تا" على مسرررررررتوى االداء المهارى برياضررررررررة ال جامعه كا

 2019االسكندريه )ابوقير(
49 

عاطف السررررررباعى بعنوان "تصررررررميم جهاز الكترونى لقياس دقة وسرررررررعة  باحث عمرالمناقشررررررة 
 .(   2021)المهارات الهجومية لدى العبى الكاراتيه "

50 

بعنوان : " فاعلية بعض تدريبات  26/7/2020مناقشة الباحث / محمد صالح محمد محمد بتاريخ 
ية يه " بكلية التربية الرياضررالقدرات البصرررية على اداء اللكمات والركالت لناشررئ رياضررة الكارات

 بجامعة بنها .
51 

اشرررراف وعضرررو لجنة المناقشرررة والحكم للباحثة / نورهان احمد مصرررطفى لرسرررالة الماجسرررتير يوم 
والمعتمدة من نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث  26/09/2021األحد الموافق 

باسرررررتخدام تدريبات الكارديو على مسرررررتوى األداء بعنوان: " تأثير برنامج  23/09/2021بتاريخ 
شئ الكاتا برياضة الكاراتيه " بكلية التربية الرياضية للبنات بالجزيرة جامعة  البدني و المهاري لنا

 حلوان .

52 

اشراف وعضو لجنة المناقشة والحكم للباحثة / عزة أحمد محمود عثمان لرسالة الماجستير بتاريخ 
" تدريبات النقل الحركي وفقا لمسار الجملة الحركية جان كاكو كاتا على بعنوان:   25/11/2021

 مستوى األداء المهاري لرياضة الكاراتيه " كلية التربية الرياضية ابو قير جامعة االسكندرية .

53 

اشرررررراف وعضرررررو لجنة المناقشرررررة والحكم للباحثة / هاجر محمد محمود لرسرررررالة الماجسرررررتير يوم 
بعنوان: " وحدة االنتباه وعالقتها باالسررررتجابة الحركية لدى العبي  6/10/2021االربعاء الموافق 

 الكاراتيه بمحافظة قنا " كلية التربية الرياضية بجامعة جنوب الوادي.
54 

بعنوان : " تأثير 25/8/2021مناقشرررررررة الباحثة / تقى طارق محمود احمد يوم االربعاء الموافق 
على بعض القدرات البدنيه ومسررتوى األداء لالعبي الكاتا برياضررة الكاراتيه "  4D Proتدريبات 

 كلية التربية الرياضية جامعة بني سويف .
55 

بعنوان : " فاعلية برنامج وقائي  11/8/2021مناقشة الباحثة / نرمين عبد المجيد رمضان بتاريخ 
 ة التربية الرياضية جامعة بنها .مائي للحد من اصابات مفصل الفخذ لالعب الكاراتيه " بكلي

56 

االشررراف على الباحثة / انجي محمد سرريد محمد لرسررالة الماجسررتير بعنوان : " تأثير برنامج اللياقة 
بكلية  10/2021القلبية التنفسية على المستوى البدنى و المهاري لدى العبات المنازالت " بتاريخ 

 لوان.التربية الرياضية للبنات بالجزيرة جامعة ح
57 

بعنوان : "  1/2022االشرررررراف على رسرررررالة الماجسرررررتير للباحث / احمد ايمن عبد القوى بتاريخ 
البيوميكانيكي لمهارة الركلة الدائرية في رياضرررررررة الكونغو فو وعالقتها بمسرررررررتوى االداء " بكلية 

 التربية الرياضية جامعة بني سويف .
58 
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 ثانيا االشراف والمناقشة لرسائل الدكتوراه وتقييم اإلنتاج العلمي  

1 
مناقشة الباحث " أحمد محمد نور الدين اسماعيل " بعنوان " تأثير التدريب الفتري بالتنظيم 

دازا ( لناشئ الجودو  –الدائري على بعض المتغيرات البدنية والمهارية المركبة )رانزوزكوا 
("2010.) 

2 
األشراف على الباحث " حسام حسيني محمد عمر " بعنوان " بناء مقياس البيئة التدريبية وعالقتها 

 (2011بمستوى االنجاز لدى العبي الجودو ") 

3 
مناقشة الباحث أحمد محمد بعنوان " تأثير تنمية القدرات الحركية الخاصة على مستوى أداء 

 (.2011الكوميتيه لرياضة الكاراتيه ") االساليب الحركية المركبة خالل مسابقة 

4 
مناقشة الباحث حسام الدين بعنوان " تأثير حمل المباراة بأسلوب الشوراي والشورين خالل 
مسابقة القتال الوهمي على بعض محددات الحالة التدريبية لدي العبي رياضة الكاراتيه ") 

2012.) 

6 
برنامج تدريب في ضوء بعض محددات االداء مناقشة الباحث سعيد حسن سعيد بعنوان " 

 (.2012المهاري وتأثيره على فاعلية الركلة الدائرية لالعب الكاراتيه ") 

7 
االشراف على الباحثة سندس فتحي عبد اللطيف بعنوان " تأثير برنامج تدريب مقترح على فاعلية 

 ( .2013الخططي لبعض المهارات بالنسبة لناشئ الكاراتيه") 

8 
االشراف علي الباحثة صابرين جمال على بعنوان " بناء مقياس للياقة النفسية وعالقته باألداء 

 (.2013المالكمة " ) –المهاري لالعبي الكاراتيه التقليدي 

9 
االشراف على الباحث عمرو سعيد ابراهيم بعنوان " فاعليه استخدام نمط االيقاع الحيوى اليومى 

لتنمية بعض المهارات النفسية ومستوى االداء للجملة الحركية فى رياضة لموجة البرامج النفسية 
 (.2013الكاراتيه ") 
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10 
مناقشة الباحث هانى محمد حسين بعنوان " تأثير احمال تدريبية مقترحة على بعض القدرات 

 16الحركية الخاصة ومستوى االداء للجملة الدولية االجبارية برياضة الكاراتيه للناشئين تحت 
 (.           .2013سنه " )

11 
مناقشه الباحثه والء حمدي فرغلي بعنوان " تأثير استخدام الخرائط التكتيكية على مستوى الفاعلية 

 (.8/2014الكمية لبعض محددات النشاط الهجومي لالعبي مسابقة القتال الفعلي " الجزيره)

12 
استخدام تدريبات مقننة وفقا لنظم انتاج الطاقة على مناقشه الباحثة أسماء أحمد بعنوان " تأثير 

 (.12/2014بعض محددات النشاط الخططي لدي العبي الكوميتيه برياضة الكاراتيه " ) 

13 
االشراف على الباحثة سارة محمد كمال بعنوان "تأثير طريقة تباتا على معدل القدرة الهوائية و 

 (. 2014الالهوائية لالعبى الكاتا )بونكاى (")

14 
االشراف على الباحثة مروه حسين بعنوان " أثر تطوير القدرات الحركية الخاصة على مستوى 

 (.2014أداء الوثبات بالجمل لالعبات الكاراتيه ") 

15 
مناقشه الباحث ربيع سليمان محمد سعيد بعنوان " تأثير استخدام بعض الخرائط التكتيكية على 

 (.5/2015االداء الخططي لالعبي الكوميتيه )مستوى االنجاز الكمي لمحددات 

16 
االشراف على الباحثة فاطمة السعيد مساعد بعنوان " تأثير مقاومات متباينة على فاعلية االداء 

 (.2015المهارى لألساليب الهجومية والدفاعية لناشئ الكاراتيه التقليدى ") 

17 
خريطة اللعب لالعبي الكوميتيه برياضة مناقشة الباحث محمد فيصل جسيم بعنوان " تأثير 

 (.2016الكاراتيه ") 

18 
االشراف على الباحث احمد على حسين بعنوان " البروفيل االنفعالى وعالقته بنتائج المباريات فى 

 (.2017رياضة الكاراتيه لألفراد ذوى االعاقة الذهنية البسيطة " بنها)

19 
مسعود بعنوان " المحدد البيوميكانيكى لبعض مهارات االشراف على الباحثة امل نادى محمد 

 (.2018الركل باستخدام نموذج كندسن كداله لوضع برنامج تدريبى لالعبى الكاراتيه " سوهاج )
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20 

بعنوان : " تأثير برنامج تدريبي  27/8/2021مناقشة الباحث / مشاري عبد اللطيف خالد بتاريخ 
الشدة على بعض المتغيرات البدنية والفسيولوجية والمهارية  مقترح باستخدام المقاومات المتغيرة

 لالعبي الكاراتيه بدولة الكويت " بمقر جامعة أسوان بالقاهرة .

21 

والمعتمدة من مجلس  12/1/2022مناقشة الباحث / أحمد سعيد محمد ابراهيم يوم الخميس الموافق 
المقاومات الرملية على مستوى اداء بعض بعنوان : " تأثير استخدام  21/12/2021الكلية بتاريخ 

 المهارات الهجومية لناشئ رياضة الكاراتيه " بكلية التربية الرياضية جامعة بنها .

22 

االشراف على رسالة الدكتوراه للباحثة / شيماء محمد محمد عبد الغني بموافقة مجلس الكلية بتاريخ 
بعنوان : " تأثير الحقيبة البلغارية على  24/5/2021ونائب رئيس الجامعة بتاريخ  21/2/2021

القدرات الببدنية والمهارية لالعبي الفن الثالثي للدفاع عن النفس ) التريبل فايت (" بكلية التربية 
 الرياضية للبنات بالجزيرة جامعة حلوان.

23 
مجلس  والمعتمدة من 13/1/2022مناقشة الباحث / احمد سعيد محمد ابراهيم يوم الخميس الموافق 

 21/12/2021الكلية بتاريخ 

 

  

 (2010-2) بحاث العلمية للحصول على درجة األستاذيةاألثالثا 

1 
 ةو مسررتوي اداء الجمل االجباري ةالخاصرر ةبرنامج تدريب مقترح لتحسررين بعض القدرات الحركي

 .))فردي لناشئ الكاراتيه

2 
بمسررتوي االداء المهاري كمؤشررر خصررائص االنتباه و بعض محددات الجهاز العصرربي و عالقتها 

 .)الكاراتيه )فردي ةالكاتا برياض ةالنتقاء ناشئات مسابق

3 
ي تأثير فارتلك علي بعض المتغيرات الوظيف بدنيه و  و ةبرنامج مقترح باسرررررررتخدام تدريبات ال ال

 (.لدي ناشئ الكاتا )فردي ةالمهاري

 .)زوجي( لالعبي المنازالت ةالنفسي ةتصميم مقياس للطالق 4

 .( مدربي المنازالت ) زوجي جهالمعوقات التي توا 5
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 رابعا األبحاث العلمية بعد درجة األستاذية

1 
تأثير استخدام التدليك الطرفي و تمرينات التنفس العميق علي استشفاء الكتساب الدم و معدل 

المجله العلميه امل فاروق (  -القلب و ضغط الدم لدي ناشئات الكاراتيه )ا.د/احمد نصر الدين 
 (جامعه حلوان. 2011يونيه)   63للتربية البدنيه بنين الهرم  العدد 

2 
بحث مشارك مع أ.م.د / دعاء همت بعنوان "أثر تدريبات االسترخاء على االداء المهاري 

 (.2012لرياضة الكاراتيه التقليدي " مجلة كلية التربية الرياضية للبنات) 

3 
العلمي الدولي في التربية البدنية جامعة مصراته بعنوان " دراسة فاعلية بحث مشترك بالمؤتمر 

التكتيك الهجومي التخصصي لبعض فنون اللعب من أعلى ناجي وازا في بطولة العالم الثامنة 
 (.  3/2014/  26،25والعشرون للرجال لرياضة الجودو " )

4 

 the effect of using exercises similar toبحث جماعي باللغة االنجليزية بعنوان"
some of determinants of international tactical map on the level of 

effectivenesess of quantitative activity off ensive players have to 
contest the actual fighting the sports of karate مجلة كلية التربية الرياضية " "

 (.2014) للبنات بالجزيرة

5 
بحث مشارك بعنوان " فاعلية تطوير الموجات الهجومية في الدوائر التدريبية الجزاء اللعب 

المختلفة على نتائج المباريات لناشئ الكوميتيه " مع " أحمد محمد محمد عبد الحميد حسان " كلية 
 (. 2014التربية الرياضية جامعة بنها )

6 
 effectives useبالمجلة الرومانية بعنوان " بحث مشارك بالمؤتمر الدولى ومعلن

generative learning mode (G-I-M)on thinking flexibility and learning 
level of offensive fencing basic  (2015" "فبراير .) 

7 
بحث مشارك بعنوان " تأثير استخدام اسلوب التعلم التكنولوجي على أداء بعض المهارات 

 (.14/2/2016لرياضة الكاراتيه " مجلة كلية التربية الرياضية للبنات بالجزيرة )األساسية 

8 
بحث مشارك منشور بعنوان " تأثير برنامج تدريبي مقترح لتطوير الخصائص البدنية للكاتا أنسو 

 (.2017)/1لرياضة الكاراتيه " مجلة علوم وفنون الرياضة بالجزيرة
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9 
دراسة تحليلية للمكونات المهارية لبنكاى كاتا أنسو لمؤشر تقنين بحث منشور مشارك بعنوان " 

 (.1/2017األحمال التدريبية ") 

10 
اشئ الهجومية والدفاعية لن لألساليبتأثير االثقال والكور السويسرية على فاعلية االداء المهارى 

 (.2017-10الكاراتيه التقليدى(أ د أمل فاروق باحثة فاطمة السعيد )

11 
مشارك بمجلة أسيوط علوم وفنون التربية الرياضية "المحدد البيوميكانيكي لمهارة الركلة  بحث

 (.26/8/2018األمامية القصيرة في ضوء نموذج كندش في رياضة الكاراتيه" )

12 
بحث مشارك بعنوان " تأثير أحمال بدنية مرتفعة الشدة على تركيز نسبة البوتاسيوم لالعبات 

 (.2/2019الكاراتيه ") الكوميتيه لرياضة 

13 
بحث مشارك بعنوان " تأثير تدريبات مقترحة للمرونة والقوة العضلية للحد من االصابات 

 (.2/2019لالعبي الكاراتيه " مجلة كلية التربية الرياضية للبنات بالجزيرة )

14 
أثره على و بحث منشور بعنوان " برنامج تدريبي مقترح باستخدام بعض القدرات البدنية الخاصة

 (.2016فاعلية الهجوم المضاد لالعبي الكوميتيه في رياضة الكاراتيه "  مجلة بنها )

15 
بحث مشترك بعنوان " فاعلية التعلم التكنولوجي بأسلوب التعلم التبادلي على تطوير بعض 

التربية مهارات الكاتا وأثره على تحسين األداء المهاري في رياضة الكاراتيه " مجلة كلية 
 (.8/12/2019الرياضية للبنات بالجزيرة)  

16 
بحث مشترك بعنوان " فاعلية استخدام اسلوب التعلم التعاوني لتطوير وتحسن االداء المهاري 

 (.8/12/2019والمعرفي في رياضة الكاراتيه " مجلة كلية التربية الرياضية للبنات بالجزيرة) 

17 
المهارات النفسية على فاعلية األداء لالعبي الكاراتيه التقليدي " بحث مشارك بعنوان " أثر بعض 

 (.2015، أ د/ عبد الحفيظ محمد باحثة صابرين على  تربية رياضية بنين هرم يونيو) 

18 
تأثير تدريبات ال هوائيه مقننه علي بعض المتغيرات الفسيولوجية لالعبي بعض الرياضات 

م / غادة احمد نصر ( مجلة التربية البدنية وعلوم  -نرفانا احمد  أ.د/ -الفردية  ) أ.د/ امل فاروق 
 ( .2016الرياضة بكلية تربية رياضية بالهرم جامعة حلوان  يناير) 

19 
بحث مشارك "تاثير تدريبات االداء المهاري المشابه للنقل الحركي علي مستوي االداء للهيكل  

كاتا ( برياضه الكاراتيه" المجله  العلميه تطبيقات الرياضه  -الخاص بالجمله الحركيه )جانكاكوا
 13/7/2021بكليه التربيه الرياضيه ابو قير االسكندريه.
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 (105: 103للدورة رقم ) تقييم االنتاج العلمى لألساتذة واألساتذة المساعدين خامسا

 تخصص كاراتيه ) لجنة التعليم ( 6/2015م.د/  هاله احمد جامعة المنيا بتاريخ  1

 تخصص كاراتيه )لجنه التدريب ( 2016\2م.د / محمود ربيع جامعة دمياط بتاريخ  2

 تخصص كاراتيه )لجنة التدريب ( 2016\4السادات بتاريخ م.د / ابراهيم االبيارى جامعة  3

 تخصص كاراتيه ) لجنة التدريب ( 2016\7م.د / رضا يوسف يسرى جامعة السادات بتاريخ  4

 تخصص كاراتيه ) لجنه التدريب ( 2018م.د / عمرو محمد سعد جعفر جامعة السادات بتاريخ  5

 تخصص كاراتيه ) لجنة التدريب ( 2018بتاريخ م.د / محمود عامر متولى جامعة العريش  6

 تخصص كاراتيه ) لجنه تدريب ( 2019م.د / احمد يوسف جامعة بنها بتاريخ  7

 تخصص كاراتيه )لجنة تدريب( 2020-12م.د/ محمد عبدالرحمن جامعة االسكندرية بتاريخ  8

 اسماء الباحثين للترقى لوظيفة استاذ سادسا 

 تخصص مبارزة ) لجنة التعليم( 2016\8ابراهيم احمد عزب جامعة السادات بتاريخ أ.م.د/ احمد  1

 تخصص كاراتيه )لجنة تدريب( 2018\10أ.م.د / محمد سعيد محمد سالم جامعة الزقازيق بتاريخ 2

 تخصص كاراتيه ) لجنه تدريب ( 2019أ.م.د/ رانيا محمد عبد الجواد جامعة االسكندرية بتاريخ  3

4 
 تخصص كاراتيه ) لجنه تدريب( 2021\3أ.م.د/ محمود ربيع جامعة الفيوم بتاريخ 

 



 

 جامعة حلوان  -أستاذ تدريب الكاراتيه بكلية التربية الرياضية للبنات    -السيرة الذاتية أ.د / أمل فاروق على سالم  

23 
 

 

 

 

  

 لمحور الرابع كفاءة المشاركات المجتمعية ا

 اوال حضور ومشاركة بطوالت

 (.2000/2006)المشاركة فى بطولة عباس الرملى للمبارزة بكلية تربية رياضية بنين الهرم  1

 (.2007-2006 )كعضو لجنة منظمة 17الدورة البطولة العربية للكبار  2

 (.2007 -2006) المشاركة فى بطولة كأس العام لسالح الشيش كعضو لجنة مراسم 3

 (.2007-2006 )كعضو لجنة منظمة 17البطولة العربية للكبار الدورة  4

5 
 مراسمال بمصر كمسئولة عن تنظيماالولى للكاراتيه  كحكم  شهادة مشاركة في البطولة العربية

(4/2015) 

 (.2014 شهادة دبلومة فى الكاراتيه التقليدى فى )الجينرال كورس( ) 6

 (.2018 )كونغ فو المقامة في مصرشهادة للمشاركة)درع( في بطولة الساندا لل 7

 .(11/11/2012 )المشاركة في الدورة الدولية لرياضة الشندوكاي 8

 (.2013-3االساليب كونغ فو بنادى طالئع الجيش) المشاركة فى بطولة الجمهورية  9

 .( 20/4/2013-19 )وبطولة  الجمهورية الثانية للكاراتيه التقليدي 10

11 
المشاركة في بطولة العالم السابعة عشر للكاراتيه التقليدي كمدربه للفريق القومي لإلعداد البدني 

 .(2014 )الخاص



 

 جامعة حلوان  -أستاذ تدريب الكاراتيه بكلية التربية الرياضية للبنات    -السيرة الذاتية أ.د / أمل فاروق على سالم  

24 
 

  

 (. 2014-8العربية االولى للكاراتيه التقليدي في) شهادة مشاركة في البطولة  12

13 
شهادة تقدير من االتحاد المصري للكاراتيه التقليدي للمشاركة في بطولة كأس العالم كحكم في 

 بالغردقة. (21:15/4/2016 )الفترة

 (.2014شهادة شكر وتقدير للمشاركة فى بطولة الجمهورية للكاراتيه رئيس لجنة التنظيم)  14

 (.2014 )شهادة شكر وتقدير للمشاركة فى بطولة الجمهورية للكاراتيه ضمن  طاقم التحكيم 15

16 
(و المشاركه في مهرجان الرياضه للجميع و  2014) حضور مهرجان تحيا مصر بنادي الزمالك

 (. 2020الرياضات الشعبيه) 

17 
م التقليدي كرئيس للجنة المراس المشاركة في بطولة كأس القارات وبطولة مصر الدولية للكاراتيه

28-29/11/2021. 

18 
المشاركة في تدريب منتخب مصر للكاراتيه التقليدي كمدرب لياقة بدنيه خاصة ومقنن أحمال في الفترة من 

 بالمركز االوليمبي بالمعادي. 26/11/2021الى  20

 .3/12/2021تكريم من رئيس اتحاد االيكيدو بتاريخ  19

 .4/12/2021نادي الصيد لحضور الدورة الدولية لاليكيدو بتاريخ تكريم من  20

 .11/1/2022بنادي البانوراما للقوات المسلحةتكريم من رئيس االتحاد المصري للكاراتيه التقليدي  21

 .2024الى  2021عضو مجلس ادارة االتحاد المصري للكاراتيه التقليدي في الفترة من  22
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 المؤتمراتثانيا المشاركة فى 

1 
شهادة حضور المؤتمر الدولي األول " التربية البدنية والرياضة وضغوط الحياة " من منظور نفسي 

 .(10/2012)اجتماعي تربوي

2 
شرررررررهادة تقدير من االكاديمية العربية للعلوم األمنية والبورد األفرو أسررررررريوي لنجاح الملتقى العلمي 

 (.6/11/2019" )بعنوان " ادارة األزمات وعالقتها بالتخطيط االستراتيجي 

 (.2014 )المشاركة فى ندوة التغذية للرياضيين العالجية بأكاديمية ببلس 3

4 
المشرررترك بنشرررر دولي ومحلي لقسرررم تدريب مسرررابقات الميدان والمضرررمار بكلية حضرررور المؤتمر العلمي 

تحديات العصرررررر  رياضرررررة وألعاب القوى لألطفال في ضررررروءالتربية الرياضرررررية جامعة حلوان بعنوان " ال
("2014-2015.) 

 (.2017و  2015)لرياضة الكاراتيه بجامعة الزقازيق بناتاركة فى الملتقى االكاديمى االول والثاني المش 5

6 
المشاركة فى ورشة العمل الدولية بكلية تربية رياضية بنات الجزيرة بالتعاون مع جامعه )مجدبرج 

 (.2015-10 )(االلمانية بعنوان التحليل الحركى واالنجاز الرياضى

7 
بالجزيرة في الفترة من نات  ية للب ية الرياضررررررر ية الترب يات المؤتمر العلمي لكل -29 )المشرررررررراركة في فعال

30/9/2016..) 

8 
جامعة اسرريوط فى ملتقى الشررباب العالمي االول لتنشرريط السررياحة الرياضررية من الفترة  المشرراركة مع 

(16:11/3/2017.) 

9 
والتطوير المقام باإلسرركندرية شررهادة حضررور المؤتمر العربي الدولي األسررري من المركز الدولي للتدريب 

(2018) 

 (.2018 )التفكك االسرى بين االسباب والعالجمشاركة فى فاعليات ملتقى  10

11 
شررهادة شرركر وتقدير لحضررور المؤتمر العلمي األول للطب الرياضرري بعنوان " الطب الرياضرري في الوطن 

 .(10/2/2018-8 )العربي من الواقع والمأمول " في الفترة من

12 
للمشرررررراركة في المؤتمر الدولي بعنوان " شررررررهادة تكريم من كلية التربية الرياضررررررية جامعة جنوب الوادي 

تحديات الرياضررة العربية من المواطنة واإلرهاب ) واقع وحلول ( بالتعاون مع وزارة الشررباب والرياضررة 
 .( 15/3/2018-13 )واالتحاد الرياضي المصري للجامعات " في الفترة من

 (.2018-9 )المشاركة فى المؤتمر العربى لخبراء التنمية واالستثمار 13
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14 
شباب والرياضة لحضور المؤتمر األول  شهادة شكر من الجمعية المصرية لالجتماع الرياضي بوزارة ال

 (. .29/3/2019-28 )بعنوان " رياضة المرأة العربية "

15 
في فعاليات المؤتمر للقسررررررم بعنوان  بكلية التربية الرياضررررررية جامعه بنها قسررررررم المنازالت المشرررررراركه مع

"االتجاهات الحديثة في رياضرررررات المنازالت واأللعاب الفردية للرياضررررريين األسررررروياء وذوي االحتياجات 
 (..17/4/2019" )الخاصة 

16 
لألكاديمية الدولية لعلوم االدارة والتطوير للمشرررررراركة في فعاليات المؤتمر  المشرررررراركة فى المؤتمر العلمى

 .(26/10/2019 )عنوانه " االعالم ودوره في اعادة تأهيل ودمج ذوي االحتياجات الخاصة "

 (2019-11)المشاركة فى فعاليات الملتقى العلمى بعنوان ادارة االزمات وعالقتها بالتخطيط االستراتيجى 17

 بجامعة بنها.( 2020)المشاركة فى الملتقى االكاديمى الرابع للرياضة الكاراتيه مارس  18

19 
المشررررررراركة فى الملتقى العلمى للقياس والتقويم الدولى الثالث بكلية التربية البدنية وعلوم الرياضرررررررة 

 (.2021-5 )الجامعة المستنصرية

20 
بمحاضرررره عنوان االتجاهات الحديثه في اعداد  المشررراركه في مؤتمر كليه التربيه الرياضررريه للبنات

 (.2021برامج الكارديو لرياضات الفنون القتاليه) 

 .23/9/2021القاء ندوة عن التدريب الرياضي لمدربي رياضة الكابادي بمقر االتحاد بتاريخ  21

22 
بالمركز القاء ندوة عن طرق التدريب الرياضررررررري واإلعداد البدني لمدربي رياضرررررررة المواي تاي 

 .24/11/2021االوليمبي بالمعادي بتاريخ 

23 
القرراء نرردوة عن تنظيم وإدارة البطوالت المحليررة والرردوليررة بررالمركز االوليمبي بررالمعررادي بترراريخ 

25/9/2021. 

24 
القاء ندوة عن االعداد البدني و المهاري لمدربي الكيك بوكس بالمركز االوليمبي بالمعادي بتاريخ 

17/10/2021. 

 .1/2022القاء ندوة بمديرية الشباب والرياضة بالبحر االحمر لمدربي ذوى الهمم وذلك في شهر  25

26 
القرراء نرردوة عن الترردريررب الريرراضررررررري لمرردربي المواي ترراي بررالمركز االوليمبي بررالمعررادي بترراريخ 

28/1/2022. 

 .28/1/2022بتاريخ القاء ندوة عن التدريب الرياضي لمدربي المواي تاي بالمركز االوليمبي  27
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اجتياز الدوراتثالثا   

1 

الدورة التدريبية و من االتحاد المصرى للسباحة( 1987)دورة صقل مدربات السباحة التوقيعية 

الدورات و ،لمعتمدة من االتحاد المصرى للسباحة( 1988-1987)للمدربات فى الباليه المائى 

دورة االنقاذ من االتحاد المصرى و (, 1993-1990 )فى السباحة التوقيعيةFINAالدولية ل 

 .فى الجمباز ( 1985 )دورة تحكيم من الدرجة الثانية و ،(1991 -1990)للسباحة

2 

صقل مدربى السالح المعتمدة  (و 1990)دورة االصابات الرياضية والتدليك من محافظة الجيزة

 (.1999-5 )من االتحاد المصرى للسالح

 (.2006-2و3و4و الساعات المعتمده  و اداره االجتماعات)   حل المشكالت اتخاذ القرار و 3

 (. 2006-9و4 )الجوانب القانونية و الجوانب القانونية و تصميم المقرر الجامعي 4

 (.2006-11 )اقتصاديات و التسويق و تمويل البحوث 5

 (,2006-12 )استخدام التكنولوجيا في التدريس 6

 (.2007-10) الدراسية في ضوء معايير الجودةتوصيف المقررات  7

 (.2010)دورة بنوك االسئلة  من مركز ضمان الجودة بكلية التربية الرياضية للبنات بالجزيرة 8

دورة المدربين المحلية فى الكاراتيه  (,2008 )مرتبة االحزام االسود فى الكاراتيه الرياضى 9
 (.2008-3)التقليدى بدرجة امتياز 

 (.2016 – 2011 )الدولية لمدربي الكاراتيه التقليدي  اتحاصلة علي الدور 10

 (.2013-2012)الحصول على الحزام االسود فى رياضة الشندوكاى  11
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 (.2014\ 5:11 )اجتياز دراسة دورة التأهيل بمستشفى الوسام التخصصى 12

 -8)دورة فنى عالج طبيعى ,(و2014) دورة التأهيل الحركى(, و 2011دورة العالج الرياضى ) 13

 .من موسوعة التكامل االقتصادى( 2014

ودبلومة فى الكاراتيه ( 2016 – 2012)حاصلة علي دورة " التحكيم في الكاراتيه التقليدي  14
 (.2014)التقليدى 

 (.2016-4 )دورة التدريبية للملف النفسى فى المجال الرياضى التابعة لوزارة الشباب والرياضة 15

 (.2012 )الدورة التنشيطية لرياضة التايكوندو التابعة لالتحاد المصرى للتايكوندو 16

17 
دورة الضغوط النفسية والحكم الرياضى االدارة العامة لعلم النفس الرياضى بوزارة الدولة 

 (.2013)للرياضة

 (.2014)من االكاديمية الدولية للتدريب دبلومه جودة االدارة 18

 (.2016 )الدورة التنشيطة للكاراتيه التقليدى باالقصر 19

20 
-4 )دورة تخطيط وتصميم البرامج التدريبية و اصابات المالعب التابعة لنقابة التأهيل الحركى 

2014.) 

 (.2014-4 )دورة تصميم البرامج التدريبية بموسوعة التكامل 21

لعالى اجتياز دورة تطوير التعليم ا التعليم العالى  و لمؤسسىالذاتى الدورة التدريبية عن التقويم  22

 (.2006) التابعة لوزارة التعليم العالى
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 (2010-4الدورة التدريبية عن التقويم من جامعة حلوان ) 23

 (2014-10 )بكلية التربية الرياضية بالتعاون مع اكاديمية بابلس للتدريب نللرياضييدورة التغذية  24

المراجعة الخارجية المتمثلة في )التقويم المؤسرررررسررررري ، نواتج التعلم ، المراجع الخارجي ( دورات  25

 (2010 بجامعه االزهر) معتمده من الهيئة القومية لالعتماد و الجودة

26 
و االصرررررررابات الرياضررررررريه  من االكاديمة الدولية للتدريب( 2016)دبلومه تطوير القيادة واإلدارة 

(2017 .) 

 (.2018) تخطيط المدرب المعتمددورة  27

 (.2015-2)تنمية المهارات النفسية والعقلية  للحكم الرياضى التابعة لوزارة الشباب والرياضة  28

 MED( 2019.) التميز االعالمى دبلومه 29

 (.2006-11 )الدورة االساسية للحكام  فى البولينج التابعة لالتحاد المصرى للبولينج 30

 (.2018)من المركز الكندى للتدريب  TOTدبلومة اعداد المدربين  31

 (.2020-9 )الدورة التدريبية االولى للكابادى تخصص تحكيم 32

 (.2018-11 )دورة اسس التغذية السليمة للرياضيين التابعة لوزارة الشباب والرياضة 33

 (  2021-5 اجتياز دوره القيادات بجامعه حلوان) 34

 (2021-6اجتياز دوره الدراسات االستراتيجيه و االمن القومي)  35

 .28/11/2021الحصول على الدورة الدولية لمدربي الكاراتيه التقليدي بتاريخ  36

الى  24المشررراركة في دورة الماسرررتر كورس واألسررراتذة بالمركز االوليمبي بالمعادي في الفترة من  37

29/11/2021. 
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المشاركة المجتمعية كمحاضر رابعا  

 .(1985محاضر بجمعية المرشدات المركزية فى قيادة فرق المرشدات ) 1

2 
 – 2012محاضر باالتحاد المصرى للكاراتيه التقليدى للبطوالت المحلية والدولية فى الفترة من) 

2016 .) 

3 
بدورة الحكام باالتحاد  ( و2012-11محاضرررررررر بدورة االسررررررراتذة بالكاراتيه التقليدى بالعريش) 

 (.2014 )المصرى للكاراتيه التقليدى

 (.2021-2018محاضر باالتحاد المصرى للكونغ فو والكيك بوكسينج دورة المدربين)  4

5 
( بالنقابة الفرعية بالمهن الرياضرررية 2018)  المشررراركة كمحاضرررر فى دورة االيروبك والمسررراج

 بسوهاج.

 .2018(-4للوينج تسون باالتحاد المصري للوشو كونغ فو) محاضر بدورة المدربين  6

7 
-10محاضرررررة بةدارة البرامج فى ندوة بعنوان دور اليوجا فى العالج بمركز شررررباب ابو الدهب) 

2019). 

 .(.2020-9محاضر بدورة الكونغ فو التقليدى بمنطقة السويس ) 8

 .(5/2021بالمنيل) محاضر باالدارة العامة إلعداد القادة والتدريب   9

 .(2021-2018محاضر بوزارة الشباب والرياضة مركز الطب الرياضى ) 10

11 
محاضرررررررر لدورات التنمية البشررررررررية و االعداد البدنى بموسررررررروعة التكامل االقتصرررررررادى العربى 

 .( 2021-2018االفريقى)

12 
لوم الوسرررام الدولى  للعمحاضرررر بدورة فنى عالج طبيعى للرياضررريين والتدليك الرياضرررى بمركز 

 .الرياضية والتأهيل
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 (.2021-2017محاضر معتمد بالنقابة العامة للمهن الرياضية بسوهاج ) 13

 (.2020/2021محاضر باالتحاد المصرى للكابادى والمواى تاى ) 14

15 
لحضور الدورة التدريبية للكاراتيه التقليدي كمحاضرة ببني  شهادة شكر

 (.29،28/2/2012سويف)

 (2020/2021محاضر باالتحاد العالمى للدفاع عن النفس على منصة زووم) 16

 

التكريم والشكر والتقدير خامسا  

1 
للمساهمة فى انجاح بطولة مديرية الشباب والرياضة  للكاراتيهاكتوبر  6شهادة شكر من منطقة 

(2012 ) 

 ( 1997-9جامعة حلوان الجتياز معسكر العمل) شهادة تقدير من كلية التربية الرياضية  2

3 
شهادة من االتحاد النوعى للتنمية الرياضية ورعاية الشباب على المجهودات فى مجال رياضات 

 .(2012)الدفاع عن النفس 

4 
شهادة تقدير من جمعية اهالى ذوى االعاقة باإلمارات للمشاركة بمحاضرة بعنوان دور المرأة 

 (1/2021مواجهة صعوبات وتحديات ذوى الهمم.)العربية فى 

5 
ام االسود والحصول على الحز تكريم من االتحاد االفريقي للكيك بوكسينج للنوايا الحسنة الرياضية

 (2021فى الكيك بوكسينج )

 (2021كرئيس للجنة العلمية)للكونغ فو  شهادة ودرع من االتحاد المصرى للوشو 6

7 
نجاح بطولة الجمهورية  تنظيم و اتحاد الوشو كونغ فو وذلك للمساهمة فيشكر و تقدير بدرع 

 .(3/2013 )لألساليب

8 
المشاركة فى احياء حفل الوفاء لألستاذ الدكتور صفية عبد الرحمن و تكريم السادة اعضاء هيئة 

 (2006التدريس) 

 (street fighter"2020شكر وتقدير لحضور الدورة التدريبية االولى لقتال الشوارع )" 9
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10 
والحصول على جائزة االهتمام  العضوية الدائمة التحاد الكايند مان العالمى للدفاع عن النفس

 (2021-4بالرياضة ) 

11 
من رئيس االتحاد المصري للوشو كونغ فو للمساهمة في العمل  بدرع شهادة شكر وتقدير وتكريم

 ( 2018 )على انجاح مسابقة كأس حورس للساندا بين المنتخب المصري والمنتخب الصيني
 (2021والتكريم كرمز من رموز الدفاع عن النفس من االتحاد المصري للوشو كونغ فو ) 

 (2018) االدارةللتدريب وعلوم CMTمن اكاديمية شكر شهادة  12

شهادة شكر من الشركة المصرية لالستثمار الرياضى والتدريب لحضور الدورة االساسية للفنون  13
 MMA ( 6 -2014.)القتالية المختلطة 

 )جامعة حلوان للمشاركة فى البطولة التخصصية للمبارزة بنين الهرمشهادة من شعبة المبارزة  14
1998.) 

المهنى بالتعاون مع مركز الوسام  كتقدير عن الجهودات المبذولة فى مجال  شكر من معهد التثقيف 15
 (. 2017) رياضات الدفاع عن النفس

 (.2020)شكر من االتحاد المصرى للمواى تاى للمساهمة فى نشر الرياضة 16

 (.2019)شكر من لجنة التريبل فايت للمساهمة فى نشر الرياضة  17

فى  داعواإلبالعرب ووكالة انباء اسيا لدعم الثقافة  المبدعينشهادة تكريم االم المثالية من موسوعة  18
 (.2021) الوطن العربى

تقليدي ومنظمة للدورة االساسية للكاراتيه ال( 2012 )بطولة جمهوريةفي شهادة تقدير كمحاضر 19
 .( 2012 /4)في  الجزيره كليةالمنعقدة ب

لالنتاج والتوزيع وقناة صوت العرب الفضائية عن المجهودات فى تنمية   say mediaشهادة من  20
 (.2021)المجتمع ومنح لقب سفير االعالم الرقمى 

شهادة شكر وتقديرودرع من اتحاد الكاراتيه التقليدي بصفتي رئيس اللجنة العلمية باالتحاد مع اهدائي  21

 ( باالستاد 3:1/4/2021)درع بطولة كأس مصر المقامة في المدة 

شكر من كليه التربيه البدنيه و علوم الرياضه بالعراق للمشاركه في الملتقي العلمي للقياس و التقويم   22

 (5/2021/ 8و7)

درب م من اتحاد الكاراتيه التقليدي بصفتياكتوبر السالم للقوات المسلحه  6بطوله نادي  درع  اهداء 23

 (2/7/2021منتخب مصر للياقه الخاصه  )
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