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 ـ أوالً : بيانات شخصية :

  .عبد هللاعلى عصام الدين متولى :  االسم ـ

 م. 6611/  1/  61 : تاريخ الميالد ـ

 مصرى. : الجنسيةـ 

 ُمسلم. : ـ الديانة

 .طرق التدريسالمناهج وقسـم  : القسم العلمىـ 

مدينةة السةاتات جامعة رئيس نائب طرق التدريس والمناهج وأستاذ بقسـم  : الحاليةـ الوظيفة 

  . لشئون التعليم و الطالب 

 

 140/ 2116211اكس: ف  140/ 2116211:   ـ تليفون العمل

 esam.motwaley@usc.edu.eg           :  ـ البريد االلكترونى

 مدينــــة    – الخامسةالمنطقة  – مدينة الساتاتجامعة  - : ـ عنوان العمل

 . ج.م.ع –محافظة المنوفية  –الساتات                              
 

ً ـ    :: المؤهالت العلمية ثانيا

 

          -كليةةةة التربيةةةة الريا ةةةية للبنةةةين -تقةةةدير عةةةام جيةةةد جةةةداً  بكةةةالوريول التربيةةةة الريا ةةةيةـةةة 

 . م6606لوان حجامعة                                                

 . م6601جامعة حلوان  -اتكلية التربية الريا ية للبن ماجستير التربية الريا يةـ 

 . م6666جامعة حلوان  -للبناتكلية التربية الريا ية  التربية الريا يةالفلسفة فى تكتوراه ـ 

 ً  : بيانات التدرج الوظيفي ثالثا

 

 كليةةةةةةةة  -بقسةةةةةةةم المنةةةةةةةاهج وطةةةةةةةرق التةةةةةةةدريس بكليةةةةةةةة التربيةةةةةةةة الريا ةةةةةةةية  دـــةةةةةةةـمعي -

 م.64/2/6604جامعة حلوان من من  -التربية الريا ية                        

 كلية -بقسم المناهج وطرق التدريس بكلية التربية الريا ية  مساعد مدرل -

 م.61/6/6601جامعةةةةةةةةةةةة حلةةةةةةةةةةةوان مةةةةةةةةةةةن  -التربيةةةةةةةةةةةة الريا ةةةةةةةةةةةية      

 كليةةةةةةةةة  -بقسةةةةةةةةم المنةةةةةةةةاهج وطةةةةةةةةرق التةةةةةةةةدريس بكليةةةةةةةةة التربيةةةةةةةةة الريا ةةةةةةةةية   مدرل -

  م..66/1/6666جامعة حلوان من  -التربية الريا ية                        

          -الريا ية بمدينة الساتات  طرق التدريس بكلية التربيةالمناهج وبقسم  أستاذ مساعد -

 م.61/6/6661من  المنوفية." اعتباراً جامعة  
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                       التربية الريا ية بمدينة الساتات جامعة المنوفية من  طرق التدريس بكليـة المناهج و أستاذ -

 م.26/61/2111 

          - لساتاتابمدينة التدريس بكلية التربية الريا ية  المناهج وطرقاستاذ و رئيس قسم  - 

 المنوفية. جامعة   

 جامعة المنوفية. -كيل كلية التربية الريا ية بمدينة الساتات لشئون خدمة البيئة والمجتمع و -

 جامعة المنوفية. ت العليا والبحوثوكيل كلية التربية الريا ية بمدينة الساتات للدراسا -

 جامعة المنوفية -عميد كلية التربية الريا ية  -

                          2166سبتمبر  و الطالبمدينة الساتات لشئون التعليم نائب رئيس جامعة  -

 

 ـ رابعاً : األنشطة واإلنجازات العلمية والمهنية واإلنشائية :
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تةةدريس العديةةد مةةن الُمقةةررات العلميةةة والنظريةةة لمرحلةةة البكةةالوريول بكليةةة التربيةةة 

 م.6604الريا ية للبنين والبنات بالقاهرة منذ عام 

تةةدريس ُمقةةررات " منةةاهج التربيةةة الريا ةةيةس طةةرق تةةدريس التربيةةة الريا ةةيةس أسةةس  -

 الحيويةس أسس التدريب الريا ى ".وبرامج التربية الريا يةس علم الحركة والميكانيكا 

تةةدريس العديةةد مةةن الُمقةةررات العلميةةة والنظريةةة فةةى كثيةةر مةةن الةةدورات التدريبيةةة التةةى  -

نظمتها بعض الهيئات األهليةة والحكوميةة فةى مصةر .. مثةل اللجنةة األولمبيةة المصةريةس 

نطقةةةة المركةةا القةةومى إلعةةدات القةةاتة الريا ةةيينس االتحةةات المصةةرى للكةةرة الطةةائرة بم

المنوفيةس العديةد مةن كليةات التربيةة الريا ةية فةى الجامعةات المصةريةس مديريةة الشةباب 

والريا ةةة بالمنوفيةةةس توجيةةب التربيةةة الريا ةةية بالقليوبيةةة والمنوفيةةةس المجلةةس األعلةةى 

للشةباب والريا ةةس اإلتارة العامةة للتربيةة الريا ةية والعسةكرية التابعةة لةوزارة التربيةةة 

 والتعليم.

ريس ُمقررات " المناهج وطرق تدريس التربية الريا ية لطالب الدراسات العليةا فةى تد -

 كليات التربية الريا ية بالعديد من الجامعات المصرية.

 
 

 

 

 

االشتراك فى المؤتمر العلمةى " الريا ةة للجميةع " الةذى نظمتةب كليةة التربيةة الريا ةية  -

 م. 6604جامعة حلوان  -للبنين بالقاهرة 

راك فى المؤتمر الدولى " التنمية البشرية واقتصاتيات الريا ة " الذى نظمتب كلية االشت -

 م. 6601جامعة حلوان  -التربية الريا ية للبنين بالقاهرة 

جامعةة المنيةا  -االشتراك فى المؤتمر العلمى الدولى الذى نظمتةب كليةة التربيةة الريا ةية  -

 م. 6601

 بطولةة " الةذى نظمتةب كليةة التربيةةيةة الريا ةية والاالشتراك فى المؤتمر العلمةى " الترب -

 م.6601جامعة حلوان -الريا ية للبنات بالقاهرة

االشتراك " كباحة  " فةى المةؤتمر العلمةى " الريا ةة فةى مصةر .. الواقةع والمسةتقبل "  -

 التدريس-6
 

 الُمشاركة فى المؤتمرات العلمية -2
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 الةةةةةةةةةةةةةةةةةةةذى نظمتةةةةةةةةةةةةةةةةةةةب كليةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة التربيةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة الريا ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةية بجامعةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة 

 م. 6664أسيوط 

 ةة والمبةاتا األولمبيةة .. التراكمةات والتحةديات " االشتراك فى المؤتمر الدولى " الريا -

 م. 6661جامعة حلوان  -الذى نظمتب كلية التربية الريا ية للبنين بالقاهرة 

االشتراك " كباح  ومتحةدث " فةى المةؤتمر الةدولى " وةحة وثقافةة الطفةل المصةرى "  -

 م. 6661الذى نظمتب لجنة البيئة بجامعة المنوفية 

متحدث " فى المؤتمر السنوى لقسم المناهج وطرق التةدريس بكليةة االشتراك " كُمحكم و -

 م. 2111التربية الريا ية للبنين بالهرم بجامعة حلوان 

االشتراك " كُمحكم ومتحدث " فى المؤتمر السنوى لقسم المناهج وطرق التةدريس بكليةة  -

 م. 2110مس  2111مس  2111التربية الريا ية للبنين بالهرم بجامعة حلوان 

الشتراك " كُمحكم ومتحدث " فى المؤتمر العلمى العربى لريا ة المةرأةس كليةة التربيةة ا -

 م. 2111الريا ية للبناتس جامعة اإلسكندرية 

االشتراك " كُمحكم ومتحةدث " فةى المةؤتمر العلمةى الةدولى " التةدريب الميةدانى بكليةات  -

"س كلية التربية الريا ية التربية الريا ية فى  وء  مان الجوتة واالعتمات فى التعليم 

 م. 2111للبنينس جامعة الاقازيقس 

االشةتراك " كُمحكةم ومتحةدث " فةى المةؤتمر العلمةى الةدولى لقسةم علةم الةنفس الريا ةةى  -

 م. 2110بكلية التربية الريا ية للبنين بالهرمس جامعة حلوان 

المنةةاهج  االشةةتراك " كُمحكةةم ومتحةةدث " فةةى المةةؤتمر العلمةةى الةةدولى الثالةة  " تطةةوير -

التعليميةةة فةةى  ةةوء االتجاهةةات الحديثةةة وحاجةةة سةةوق العمةةلس كليةةة التربيةةة الريا ةةية 

 م. 2110للبناتس جامعة الاقازيق 

االشتراك فى مؤتمر قسم المناهج وطرق التدريسس كلية التربية الريا ية للبنينس جامعةة  -

 م. 2110اإلسكندرية 

ولى " االستثمار فةى المجةاا الريا ةى االشتراك كمحكم ومتحدث فى المؤتمر العلمى الد -

 " كليةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة التربيةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة الريا ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةية بالاقةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةازيق جامعةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة 

 م . 2116الاقازيق 

االشتراك كمحكم ومتحدث فى المؤتمر العلمى الدولى الثال  " االتجاهات الحديثةة لعلةوم  -

م  2116الريا ة " فى  وء سوق العمل كلية التربية الريا ية بأسيوط جامعة أسةيوط 

. 

اك كمحكةةم ومتحةةدث فةةى المةةؤتمر العلمةةى الةةدولى علةةى هةةامة البطولةةة العربيةةة االشةةتر -

 .2166للجامعات بالقاهرة 

اإلشتراك كمحكم ومتحدث فى المؤتمر العلمى الدولى ) لإلبةداع الريا ةى ق قطةاع التربيةة  -

الريا ية بالمجلس األعلى للجامعةات المصةرية وجةائاة الشةيم محمةد بةن راشةد ما مكتةوم 

 م . 2162تبى  –الريا ى لإلبداع 

 
 

 

 

كتاب بعنةوان : " تراسةات ومقةاييس فةى مجةاا التربيةة البدنيةة والريا ةة "س تار الوفةاء  -

 م.2116للطباعة والنشرس اإلسكندريةس 

كتةةاب بعنةةوان : " طةةرق تةةدريس التربيةةة البدنيةةة بةةين النظريةةة والتطبيةةق "س تار الوفةةاء  -

 المؤلفات  العلمية )الكتب سالترجماتق -6
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 م.2112للطباعة والنشرس اإلسكندريةس 

اب بعنةةوان : " االتجاهةةات الحديثةةة لدراسةةة منةةاهج التربيةةة الريا ةةية "س تار الوفةةاء كتةة -

 م.2114للطباعة والنشرس اإلسكندريةس 

كتاب بعنوان : " علم الحركةة والميكانيكةا الحيويةة بةين النظريةة والتطبيةق "س تار الوفةاء  -

 م.2111للطباعة والنشرس اإلسكندريةس 

وبةةرامج التربيةةة الريا ةةية "س تار الوفةةاء للطباعةةة كتةةاب بعنةةوان : " مةةدخل فةةى أسةةس  -

 م.2111والنشرس اإلسكندريةس 

كتاب بعنوان : " كيفية إعدات بح  أو تراسة في مجاا التربيةة البدنيةة والريا ةة "س تار  -

 م.2110الوفاء للطباعة والنشرس اإلسكندريةس 

الوفةةاء للطباعةةةة  كتةةاب بعنةةوان : " النشةةةاط المدرسةةى بةةةين النظريةةة والتطبيةةةق " س  تار -

 م.2166والنشرس اإلسكندريةس 

 تقنةةةةةةةةةةين قائمةةةةةةةةةةة اتجاهةةةةةةةةةةات الطةةةةةةةةةةالب  يةةةةةةةةةةر الريا ةةةةةةةةةةيين نحةةةةةةةةةةو النشةةةةةةةةةةاط  -

 م.6662الريا ي 

 إعةةةةةةةةةدات وتقنةةةةةةةةةةين قائمةةةةةةةةةة المفةةةةةةةةةةاهيم الخاطئةةةةةةةةةة المنتشةةةةةةةةةةرة حةةةةةةةةةوا التربيةةةةةةةةةةة  -

 م.6666الريا ية 

كليةةات تقنةةين قائمةةة توافةةع التحةةاق الطةةالب  يةةر الريا ةةيين بأقسةةام التربيةةة الريا ةةية ب -

 م.6666التربية  

إعدات وتقنين قائمة المسةتويات المعياريةة الختبةارات القةدرات البدنيةة للطةالب المتقةدمين  -

 م.6664لكليات التربية الريا ية 

 تقنةةةةةةةةةةين قائمةةةةةةةةةةة اتجاهةةةةةةةةةةات اإلتارة المدرسةةةةةةةةةةية نحةةةةةةةةةةو التربيةةةةةةةةةةة الريا ةةةةةةةةةةية  -

 م.6661المدرسية 

 م.6661تربية الريا ية إعدات وتقنين قائمة الُمدركات الصحية لُمعلمى ال -

 م.6661إعدات وتقنين قائمة تقويم ُمعلم التربية الريا ية  -

إعةةدات وتقنةةين قائمةةة تقةةويم المهةةارات التدريسةةية للطةةالب المتةةدربين " تخصةة  تربيةةة  -

 م.6661ريا ية " 

 م. 6666تقنين قائمة الر ا الوظيفى لُمعلمى التربية الريا ية  -

 م.2116يا ية لمعلمي التربية الريا ية تقنين قائمة اختبار المعرفة الر -

إعةةدات وتقنةةين اسةةتمارة ُمشةةاهدة لحصةةة وةةفية حقيقيةةة لطةةالب التربيةةة العمليةةة تخصةة   -

 م .2116تربية بدنية  

 **جميع هذه القوائم تستخدم كأدوات قياس مقننة فى البحوث العلمية **

 مهنية متخصصة.عدت وفير من الترجمات والمقاالت العلمية نشرت فى مجالت علمية و -

 

له العديد من األبحاث والدراسات العلمية فى مجاالت المناهج وطرق التدريس والتقويم فى التربية 

 :البحوث العلمية -4
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 الرياضية :

تأثير ُمقرر التربية الريا ية على االتجاهات نحو النشاط الريا ى لدى طالب كليةة بح  فرتى بعنوان "  -

س مجلةةة البحةةوث النفسةةية والتربويةةةس كليةةة التربيةةةس جامعةةة " التربيةةة شةةعبة تعلةةيم أساسةةى بجامعةةة المنوفيةةة

 .م  6666 المنوفية

 Individual research titled :"The Impact of the Curricula of Physical 

Education on the Students of The Faculty of Pedagogy – Department of 

main Education at Menoufia University in terms of the Choices towards 

physical activities”, The Journal of Psychological  and pedagogical 

Researches, The Faculty of Pedagogy, Menoufia University 1993. 

توافع التحاق طةالب األزهةر بشةعبة التربيةة الريا ةية بكليةة التربيةة جامعةة بح  فرتى بعنوان "  -

تمر العلمى " الريا ةة فةى مصةر .. الواقةع والمسةتقبل "س كليةة التربيةة الريا ةيةس "س المؤاألزهر 

 .م 6664 جامعة أسيوط

 Individual research titled :"The Motives of al-Azhar students to joining 

the The Faculty of Physical Education at al-Azhar University” , The 

Scientific Conference "Sport in Egypt ..  Reality and Future", Faculty of 

Physical Education, Asuit University 1994. 

المفاهيم الخاطئةة حةوا التربيةة الريا ةية كمةا يراهةا بعةض مدرسةى بح  فرتى بعنوان "  -

العلمةةى "  "س المةةؤتمرالمةةرحلتين اإلعداتيةةة والثانويةةة بمديريةةة التربيةةة والتعلةةيم بمحافظةةة المنوفيةةة 

 .م  6664 الريا ة فى مصر .. الواقع والمستقبل "س كلية التربية الريا يةس جامعة أسيوط

 Individual research titled :"Wrong Conceptions about Physical 

Education as seen by the Teachers of the Primary and the Secondary 

School at  The Administration of Pedagogy and Education at Menoufia 

Governrate”, The Scientific Conference "Sport in Egypt ..  Reality and 

Future", Faculty of Physical Education, Asuit University 1994. 

 تقةةةةةةةةةدير العمةةةةةةةةةر الحركةةةةةةةةةى لمرحلةةةةةةةةةة الطفولةةةةةةةةةة المبكةةةةةةةةةرةبحةةةةةةةةة  فةةةةةةةةةرتى بعنةةةةةةةةةوان "  -

"س مجلةة البحةوث النفسةية والتربويةةس سنوات بمحافظة المنوفية  6 : 3) مرحلة رياض األطفاا ق  

 .م  6664 كلية التربيةس جامعة المنوفية

 Individual research titled :"Evaluating the Activity age for Early 

Childhood (Pre- School Level 3:6 Years) at Menoufia Governorate”, The 

Journal of Psychological  and pedagogical Researches, Faculty of 

Pedagogy, Menoufia University 1994. 

و ةع مسةتويات معياريةة الختبةارات القةدرات البدنيةة للطةالب المتقةةدمين بعنةوان "  مشةتركبحة   -

 "س مجلة البحوث النفسةية والتربويةةس كليةة التربيةةس جامعةةبكلية التربية الريا ية بجامعة المنوفية 

 .م 6661 المنوفية

 A Joint research Titled: "Creating  Parameter Levels to Test the 

Physical Capabilities of the Students, who are applying to The Faculty of 
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Physical Education at Menoufia University”, The Journal of 

Psychological  and pedagogical Researches, Faculty of Pedagogy, 

Menoufia University 1995. 

بعةض المتييةرات المرتبطةة باتجاهةات مةدراء المةدارل بالمنطقةة الشةرقية بعنوان "  مشتركبح   -

"س مجلةة البحةوث النفسةية والتربويةةس  بالمملكة العربية السعوتية نحةو التربيةة الريا ةية المدرسةية

 .م  6661 كلية التربيةس جامعة المنوفية

 A Joint research Titled: "Studying Some Variables in Relation to The 

Methodologies used towards Physical Education at Schools by Some of 

the Principles in the Eastern Area at the Kingdom of Saudi Arabia”, The 

Journal of Psychological  and pedagogical Researches, Faculty of 

Pedagogy, Menoufia University 1996. 

تقنين قائمةة تقةويم ُمعلةم التربيةة البدنيةة بالمنطقةة الشةرقية بالمملكةة العربيةة بعنوان "  مشتركبح   -

 .م 6661 "س مجلة بحوث كلية اآلتابس جامعة المنوفية السعوتية

 A Joint research Titled: "Regulating The Performance List of  the 

Teachers of Physical Education at  the Eastern Area at the Kingdom of 

Saudi Arabia”, The Journal of Faculty of Arts, Menoufia University 1997. 

ة القيمةة التنبؤيةة الختبةارات القبةوا للطةالب المعلمةين المتقةدمين لقسةم التربيةبح  فرتى بعنوان "  -

"س مجلةة بحةوث كليةة اآلتابس جامعةة  البدنية بكلية المعلمةين باإلحسةاء بالمملكةة العربيةة السةعوتية

 .م  6661 المنوفية

 Individual research Titled: "The Predictable Value of the Admission 

Testing of the Students' Teachers Applying for the Physical Education 

Department, Faculty of Teachers at al-Ahsaa, at the Kingdom of Saudi 

Arabia”, The Journal of Faculty of Arts, Menoufia University 1997. 

بنةةاء مقيةةال المةةدركات الصةةحية لةةدى معلمةةى التربيةةة البدنيةةة بالمنطقةةة بعنةةوان "  مشةةتركبحةة   -

لتربية الريا ةية بالمنيةاس جامعةة م الريا ةس كلية ا"س مجلة علو الشرقية بالمملكة العربية السعوتية

 م . 6660 المنيا

 A Joint research Titled: "Building a Measurement for the Healthy 

conceptions  of the Teachers of the Physical Education at the Eastern Area 

at the Kingdom of Saudi Arabia”, The Journal of Sport Science, al-Menia, 

al-Menia University 1998. 

تقنةين مقيةال الر ةا الةوظيفى لةدى معلمةى التربيةة البدنيةة بالمملكةة العربيةة بح  فرتى بعنوان "  -

 .م 6666 "س مجلة علوم الريا ةس كلية التربية الريا ية بالمنياس جامعة المنيا السعوتية

 Individual research Titled: “Measuring the Level of Job Satisfaction for 

the Physical Education Teachers at the Kingdom of Saudi Arabia”, The 

Journal of Sport Science, al-Menia,  al-Menia University 1999. 

" التربيةةة الميدانيةةة وتورهةةا فةةى تنميةةة المهةةارات التدريسةةية وتفعيلهةةا لةةدى بحةة  فةةرتى بعنةةوان  -

"س مجلةةة طةةالب المتةةدربين تخصةة  تربيةةة بدنيةةة بالمنطقةةة الشةةرقية بالمملكةةة العربيةةة السةةعوتية ال
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 .م  6666 البحوث النفسية والتربويةس كلية التربيةس جامعة المنوفية

 Individual research Titled: “Field Education and Its Impact on 

Developing the Educational Skills and Activating it for the Students, who 

are trained in the Physical Education Department at the Eastern Area, at 

the Kingdom of Saudi Arabia”, The Journal of Psychological and 

pedagogical Researches, Faculty of Pedagogy, Menoufia University 1999       

" العالقة بين النمو البدنى والتطةور العقلةى والتحصةيل الدراسةى لةدى بعةض ان بعنو مشتركبح   -

"س مجلةة البحةوث النفسةية سنة فى مدينة اإلحساء بالمملكة العربية السعوتية  66:  66األطفاا من 

 .م 2111 والتربويةس كلية التربيةس جامعة المنوفية

 A Joint research Titled: "The Relationship Between Physical Growth, 

Mental Progress, and Educational Outcome for Some Children between 

the age of 11:13 at al-Ahsaa, at the Kingdom of Saudi Arabia" , The 

Journal of Psychological  and pedagogical Researches, The Faculty of 

Pedagogy, Menoufia University 2000 

" أعدات وتقنين استمارة مشاهدة لحصةة وةفية حقيقيةة لطةالب التربيةة العمليةة بح  فرتى بعنوان   -

 جامعةةةة  –. مجلةةةة العلةةةوم البدنيةةةة والريا ةةةة ي كليةةةة التربيةةةة الريا ةةةية  تخصةةة  تربيةةةة بدنيةةةة "

 م . 2116المنوفية 

 Individual research Titled: “Preparing and Setting-up a Watching Form 

for a Real Summer Course for the Students of Practical Education in the 

Field of Physical Education”, The Journal of Physical and Sport Science, 

Faculty of Physical Education, Menoufia University 2003. 

مليةة بكليةات التربيةة الريا ةية بجمهوريةة " تصور مقترح لتطةوير التربيةة العبح  فرتى بعنوان  -

م  2110جامعة المنوفيةة  –مجلة العلوم البدنية والريا ة ي كلية التربية الريا ية  مصر العربية "

. 

 Individual research Titled: "A Proposed Conception Tailored for 

Developing Practical Education for the Faculties of Physical Education 

All Over the Arab Republic of Egypt”, The Journal of Physical and Sport 

Science, Faculty of Physical Education, Menoufia University 2008. 

   " تور الريا ة الجماعية والنشاط الريا ى فى المجتمع المصرى  "بح  مشترك بعنوان  -

مارل  66-61الينوى من  -شيكا و   -والمجتمع بمركا الجامعة  المؤتمر الدولى الثانى للصحة

2162 . 

 A Joint research Titled: "The Role of Mass Sport and Physical Activities 

within Egyptian Society", In the Second International Conference on 

Health, Wellness, and Society, University Center, Chicago, Illinois 10-11 

March 2012. 

اإلشراف العلمى على العديةد مةن رسةائل الماجسةتير والةدكتوراه فةى التربيةة الريا ةية فةى  -

 تخصصاتها المختلفة فى كليات التربية الريا ية بمختلف الجامعات المصرية.
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ريا ةية فةى االشتراك فةى مناقشةة العديةد مةن رسةائل الماجسةتير والةدكتوراه فةى التربيةة ال -

 تخصصاتها المختلفة فى كليات التربية الريا ية بمختلف الجامعات المصرية.

االشةةتراك فةةى تحكةةيم العديةةد مةةن البحةةوث المنشةةورة بةةالمجالت العلميةةة والمةةؤتمرات التةةى  -

 تنظمها كليات التربية الريا ية بمختلف الجامعات المصرية.

ح  بعنةوان : " العالقةة بةين النمةو البةدنى قام باالشتراك مع فريق من الباحثين بإجراء ب  -

 سنة ". 62:  66والتطور العقلى والتحصيل الدراسى لدى بعض الطالب من 

اإلشراف العلمى على العديد من رسائل الماجستير والدكتوراه فةى التربيةة الريا ةية فةى  -

 تخصصاتها المختلفة فى كليات التربية الريا ية بمختلف الجامعات المصرية.

تراك فى مناقشة العديد من رسةائل الماجسةتير والةدكتوراه فةى التربيةة الريا ةية فةى االش -

 تخصصاتها المختلفة فى كليات التربية الريا ية بمختلف الجامعات المصرية.

االشتراك فى تحكةيم العديةد مةن البحةوث المنشةورة بةالمجالت العلميةة والمةؤتمرات التةى  -

 تلف الجامعات المصرية.تنظمها كليات التربية الريا ية بمخ

 

 

ُمحكم باللجان العلمية الدائمة لترقية األساتذة واألساتذة الُمساعدين بشعبة التعليم " الريا ة  -

 المدرسية ".

 جامعة المنوفية. -ُمحكم بمجلة بحوث كلية اآلتاب  -

 جامعة المنوفية. -ُمحكم بمجلة البحوث النفسية والتربوية بكلية التربية  -

 رابطة التربية الحديثة بالقاهرة. -كم بمجلة عالم التربية ُمح -

 جامعة األزهر. –محكم بمجلة كلية التربية للبحوث التربوية  -

 عضو لجنة قطاع التربية الريا ية . -

 م. 6604عضو رابطة خريجى كليات التربية الريا ية  -

 م. 6601عضو نقابة المهن الريا ية  -

 يد " المصرية لُمعالجة اإلتمان.عضو مؤسس لجمعية " برا -

 -رئةةةةةةةةةةيس مجلةةةةةةةةةةس إتارة مركةةةةةةةةةةا شةةةةةةةةةةباب وةةةةةةةةةةالح سةةةةةةةةةةالم بطةةةةةةةةةةب شةةةةةةةةةةبرا  -

 محافظة المنوفية.

 عضو االتحات السعوتى للطب الريا ى. -

 عضو الجمعية السعوتية للعلوم التربوية والنفسية " جستن ". -

 رئيس مجلس إتارة مجلة جامعة المنوفية للتربية البدنية والريا ة. -

 جامعة المنوفية. -ُمقرر عام اللجنة الريا ية بكلية التربية الريا ية  -

رئةةيس لجنةةة تحكةةيم وتقيةةيم مشةةروعات الخدمةةة العامةةة والجوالةةة بجامعةةة حلةةوان مةةن عةةام  -

 م.6664م وحتى عام 6666

 ُمحا ر باألكاتيمية األولمبية إلعدات القاتة بالقاهرة. -

 اإلتارة العامة لرعاية الشباب بجامعة المنوفية. ُمحا ر بإتارة إعدات القاتة التابع -

الُمشةةاركة فةةى الةةدورات التدريبيةةة والنةةدوات التةةى أقيمةةل تاخةةل وخةةارج كليةةة الُمعلمةةين  -

 باإلحساء بالمملكة العربية السعوتية .. منها :

 الهيئات واللجان العلمية -1
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 ) التربية الميدانية بين الواقع والمأموا ق التى أقيمل بكلية المعلمين بالرياض. -

 وقل لمعلمى التربية البدنية. تورة -

 تورة تنشيطية لمعلمى التربية البدنية. -

 تورة تدريبية لمعلمى التربية البدنية. -

 تورة تنمية المهارات التدريسية واإلتارية للمعلمين الجدت. -

 تورة األهداف السلوكية لمعلمى المراحل التعليمية المختلفة. -

 إتارة التربية والتعليم.تورة لمشرفى النشاط االجتماعى ب -

 تورة معلمى تعليم الكبار. -

 . 6666رئيس قطاع اإلعالم بالبطولة األفريقية -

 عضةةةةةةةةةةو اللجنةةةةةةةةةةة العليةةةةةةةةةةا لتنظةةةةةةةةةةيم أسةةةةةةةةةةبوع شةةةةةةةةةةباب الجامعةةةةةةةةةةات المصةةةةةةةةةةرية  -

 م.2111بالمنوفية 

 عضو الجمعية المصرية لطرق تدريس التربية الريا ية. -

 م.2166للجامعات بالقاهرة عضو اللجنة العليا للبطولة العربية  -

 

 

 

 جامعة المنوفية. -االشتراك فى اإلعدات والتخطيط إلنشاء كلية التربية الريا ية  -

 م. 6666االشتراك كرئيس لقطاع اإلعالم فى البطولة األفريقية الخامسة  -

  -رئةةةةةةةةةةةةةةةيس اللجنةةةةةةةةةةةةةةةة اإلعالميةةةةةةةةةةةةةةةة بكليةةةةةةةةةةةةةةةة المعلمةةةةةةةةةةةةةةةين باإلحسةةةةةةةةةةةةةةةاء  -

 المملكة العربية السعوتية.

المملكةةةة العربيةةةة  -المنةةةاهج وطةةةرق التةةةدريس بكليةةةة المعلمةةةين باإلحسةةةاء رئةةةيس قسةةةم  -

 السعوتية.

المملكة  -رئيس وحدة خدمة المجتمع بمركا البرامج التدريبية بكلية المعلمين باإلحساء  -

 العربية السعوتية.

 -رئةةيس قسةةم البحةةوث التربويةةة بمركةةا البحةةوث التربويةةة بكليةةة المعلمةةين باإلحسةةاء  -

 ربية السعوتية.المملكة الع

  -رئةةةةةةةةةةةيس مكتةةةةةةةةةةةب التربيةةةةةةةةةةةة الميدانيةةةةةةةةةةةة بكليةةةةةةةةةةةة المعلمةةةةةةةةةةةين باإلحسةةةةةةةةةةةاء  -

 المملكة العربية السعوتية.

 ُمشرفاً عاماً على مدرسة الموهوبين ريا ياً بمحافظة المنوفية. -

االشةةتراك كُمحا ةةر فةةى العديةةد مةةن الةةدورات التدريبيةةة التةةى نظمتهةةا مديريةةة الشةةباب  -

 والريا ة بمحافظة المنوفية.

جامعة المنوفية يتضةمن  -إنشاء معمل لعلوم الريا ة البدنية فى كلية التربية الريا ية  -

 أحدث األجهاة فى مجاا الميكانيكا الحيوية وفسيولوجيا الحركة والتدريب الريا ي.

االشتراك كُمحا ر فى البرامج التدريبية التةى تقةدمها اإلتارة العامةة للتربيةة الريا ةية  -

 ة لةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةوزارة التربيةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة والعسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةكرية التابعةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة

 والتعليم بـ ) ج . م . ع ق.

 إنشاء مركا أللعاب القوى التابع لالتحات اإلقليمى التابع لالتحات الدولى أللعاب القوى . -

 من مشاريع برنامج التطوير  QAAP2إنشاء نظام تاخلي للجوتة من خالا مشروع  -

 المستمر والتأهيل لالعتمات.

الدارسةةين مةةع جامعةةة ويسكونسةةن بالواليةةات المتحةةدة عقةةد برتوكةةوا لتبةةاتا البةةاحثين و -

 األمريكية .

 حضور تورة تدريبية " إعدات الُمعلم " بجامعة حلوان. -

 االعماا االنشائية -1
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حضةةور تورة تدريبيةةة بعنةةوان " إتارة الوقةةل و ةةيوط العمةةل " بمركةةا تنميةةة قةةدرات  -

 أعضاء هيئة التدريس والقياتات بجامعة المنوفية.

ة القياتات اإلتارية " بمركا تنميةة قةدرات أعضةاء حضور تورة تدريبية بعنوان " تنمي -

 هيئة التدريس والقياتات بجامعة المنوفية.

" بمركةةا تنميةةة قةةدرات أعضةةاء هيئةةة  T.O.Tحضةةور " برنةةامج تةةدريب المةةدربين  -

 التدريس والقياتات بجامعة المنوفية.

 

 تورة حضور تدريبية "اعدات المعلم "بجامعة حلوان -

نوان "اتارة الوقةل و  ةيوط العمةل " بمركةا تنميةة قةدرات حضور تورة تدريبية بع -

 اعضاء هيئة التدريس و القياتات بجامعة المنوفية.

قةدرات اعضةاء حضور تورة تدريبية بعنوان "تنمية القياتات االتارية "بمركةا تنميةة  -

 اعضاء هيئة التدريس و القياتات بجامعة المنوفية.

ركا تنمية قدرات اعضاء اعضاء هيئةة " بم T.O.Tحضور "برنامج تدريب الدربين -

 التدريس و القياتات بجامعة المنوفية.

  

 مستعد لتقديم كافة المستندات المطلوبة الدالة على ذلك.

 أ.ت/ عصام الدين متولى عبد هللا                                                                       

 الدورات التدريبية: -1

 -ملحوظة :


