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 2 عدد األطفال

 
 00201117776277 1 جوالتليفون 
 00201007443144 2جوال تليفون 

 0020482603217 تليفون العمل
 a.azab@usc.edu.eg االلكرتوني الربيد

drahmed.azab@hotmail.com 

 www.phed.usc.edu.eg االلكرتوني املوقع

 جمهورية مصر العربية. -القاهرة  –مصر الجديدة  -ش أحمد فهيم بيومي  12 العنوان
 

 م.26/2/2001م حىت 1/6/1997جامعة املنوفية من -كلية الرتبية الرايضية   -املائية  بقسم املنازالت والرايضات - معيد
 .م23/7/2005حىت  م27/2/2001من  جامعة املنوفية -الرتبية الرايضية  كلية  -بقسم املنازالت والرايضات املائية  - مدرس مساعد

 .م27/7/2011م حىت 24/7/2005من  جامعة املنوفية -الرتبية الرايضية  كلية  -املائية قسم املنازالت والرايضات ب -  مدرس
م حىت 28/7/2011مدينة السادات من جامعة  -الرتبية الرايضية  كلية  -قسم املنازالت والرايضات املائية ب - مساعداستاذ 

 .م27/9/2016
 .م حىت اترخيه28/9/2016مدينة السادات من جامعة  -الرتبية الرايضية  كلية  -قسم املنازالت والرايضات املائية ب - استاذ دكتور

)مشروع إنشاء نظام  QAAP2 ملشروع مدير وحدة ضمان اجلودة والتأهيل لالعتماد ابلكلية واملدير التنفيذي - اإلدارية واألنشطة الوظائف
 .م30/8/2012م وحىت 2007/ 26/11من داخلي للجودة(
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م وحىت 17/10/2010من البوابة االلكرتونية جامعة املنوفية فرع الساداتمدير مشروع مؤسس و  -
 .م30/8/2012

 م.2014م وحىت 2012من  يةمستشار وكيل جامعة الطائف للشؤون التعليم -
 م.2014 –م 2012لتقومي املؤسسي جلامعة الطائف اجلنة عضو  -
 .30/6/2015م حىت 1/10/2014جبامعة مدينة السادات من  CIOاملدير التنفيذي للمعلومات  -
 رتاجتية جلامعة مدينة السادات.سعضو فريق إعداد اخلطة اال -
 جامعة مدينة السادات. –عضو فريق إعداد اخلطة االسرتاتيجية للجودة مبركز اجلودة  -
 سادات.جامعة مدينة ال –عضو فريق إعداد اخلطة االسرتاتيجية لكلية الرتبية الرايضية  -
ت من جامعة مدينة السادا -الرتبية الرايضية  كلية  -املشرف على شئون خدمة اجملتمع وتنمية البيئة  -

 م.22/4/2016م حىت 1/11/2015
 .م وحىت اترخيه1/11/2017من  جامعة مدينة السادات –مدير مركز اخلدمة العامة بكلية الرتبية الرايضية  -
 جودة التعليم واالعتماد. مراجع ومدرب ابهليئية القومية لضمان -

 
 تخصص مبارزة  بكالوريوس الرتبية الرياضية

ً
 م.1996الزقازيق جامعة  -كلية التربية الرياضية للبنين -: تقدير عام جيد جدا

فاعلية القدرة الالهوائية على بعض املكونات البدنية )جامعة الزقازيق  -: كلية التربية الرياضية للبنين  ماجستري الرتبية الرياضية

 م.2001( وعالقتهما بمستوى األداء للمبارزين

تةةةة بير برنةةةةامئ اعةةةةةةةةةةةةراةةةةةةةةةةةة ةةةةا ي على بعض املت يرات البةةةةدنيةةةةة ) جةةةةامعةةةةة املنوفيةةةةة  -: كليةةةةة التربيةةةةة الريةةةةاضةةةةةةةةةةةةيةةةةة  دكتوراه الرتبية الرياضية

 م.2005 ( وال سيولوجية لدى العبي املبارزة

 
 بمجلس جامعة مدينة  - م الرياديةاامله

ً
 م.2014 (CIO) السادات بص ة املدير التن يذي للمعلوماتعضوا

 عضو لجنة إعداد الخطة االعتراتيجية لجامعة مدينة السادات. -

 عضو لجنة إعداد الخطة االعتراتيجية للجودة بجامعة مدينة السادات. -

 م.2014م حتى 2012جامعة الطائف من  –ية التعليم للاؤونمسراار وكيل الجامعة  -

 ألناطة الطالبية بجامعة الطائف.ا تطوير لجنة عضو  -

 لتقويم املؤعس ي بجامعة الطائف.الجنة عضو  -

 لوحدة الجودة  -
ً
 بمجلس الملية للعام الجاممد بصةةةةةةةةة تو مديرا

ً
 جامعة -كلية التربية الرياضةةةةةةةةةية  -عضةةةةةةةةةوا

 م.2011م حتى 2009املنوفية فد ال ترة من  

 بمجلس قسم املنازالت والرياضات املائية  -
ً
 جامعة املنوفية. -لية التربية الرياضية ك -عضوا

جامعة املنوفية من عام  -كلية التربية الرياضةةةةةةةية  -أمين عةةةةةةةر مجلس قسةةةةةةةم املنازالت والرياضةةةةةةةات املائية  -

 م.2009 -م 2008

 م.2014 وعامم 2012م إلى 2007رئيس كنترول القدرات )اختبارات القبول للتربية الرياضية ( من عام  -

 م.2009م حتى 2007جامعة املنوفية من عام  -كلية التربية الرياضية  -الثانية  رئيس كنترول ال رقة -
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 جامعة-كلية التربية الرياضةةةةةةةةةةةةية  -اإلشةةةةةةةةةةةةرا  العلمي على ب وا املاجسةةةةةةةةةةةةتير والدكتورا  املسةةةةةةةةةةةةندة إليو  -

 م حتى تاريخو.2006املنوفية من عام 

جامعة -كلية التربية الرياضةةةية  -العليا االشةةةتراي فد لجان أعمال كنترول واالمت انات لطلبة الدراعةةةات  -

 م حتى تاريخو.2005املنوفية من عام 

وفية جامعة املن -كلية التربية الرياضةةةةةية  -االشةةةةةتراي فد لجان أعمال كنترول وامت انات ت هيلد دكتورا   -

 م حتى تاريخو.2000من عام 

وفية جامعة املن -لتربية الرياضةةةية كلية ا -االشةةةتراي فد لجان القبول واختبارات القدرات للطالل الجدد  -

 م.2006م حتى 1998من 

م حتى 1998جةةامعةةة املنوفيةةة من عةةام -كليةةة التربيةةة الريةةاضةةةةةةةةةةةةيةةة  -اإلشةةةةةةةةةةةةرا  علد االل التربيةةة العمليةةة  -

 تاريخو.

كليةةةة التربيةةةة  -االشةةةةةةةةةةةةتراي فد لجةةةان أعمةةةال الكنترول واالمت ةةةانةةةات لطلبةةةة ال ر  الةةةدراعةةةةةةةةةةةةيةةةة املختل ةةةة  -

 م حتى تاريخو.1998املنوفية من عام  جامعة -الرياضية 

 جامعة املنوفية.-كلية التربية الرياضية  -مار  على العديد من األعر الطالبية  -

 جامعة املنوفية. -كلية التربية الرياضية  -عضو لجنة الحاعبات واملعلومات  -

 جامعة املنوفية. -كلية التربية الرياضية  -عضو لجنة الدراعات العليا  -

 جامعة املنوفية. -كلية التربية الرياضية  -للجنة العلمية مسراار ا -

 جامعة املنوفية. -كلية التربية الرياضية  -مسراار اللجنة الثقافية  -

 جامعة املنوفية. -كلية التربية الرياضية  -عضو لجنة األجهزة واملختبرات العلمية  -

 -كلية التربية الرياضةةةةةةية  -ت املائية عضةةةةةةو لجنة وضةةةةةةس مناار تدرقس املبارزة بقسةةةةةةم املنازالت والرياضةةةةةةا -

 جامعة املنوفية.

 جامعة املنوفية.-كلية التربية الرياضية  -إعداد وإخراج فيلمين تسجيليين عن  - والعروض الرياضية املهرجانات

 جامعة املنوفية. -كلية التربية الرياضية  -االشتراي فد تدريب العديد من العروض الرياضية  -

ة كلية التربية الرياضةةي -عروض اللوحات الخل ية فد أعةةبوش شةةبال الجامعات املصةةرية تصةةميم وتدريب  -

 م.2007جامعة املنوفية  عام -

 

  .جامعة املنوفية -كلية التربية الرياضية  -مقرر املبارزة ال رقة األولى  - مهام تدريسية

 .جامعة املنوفية -التربية الرياضية كلية  - مقرر املبارزة ال رقة الثانية -

 .جامعة املنوفية -كلية التربية الرياضية  -مقرر اختياري أول وباني املبارزة ال رقة الثالثة  -

 .جامعة املنوفية -كلية التربية الرياضية  -مقرر اختياري أول وباني املبارزة ال رقة الرابعة  -

ي جامعة املنوفية العام الدراسةةةةة  -كلية التربية الرياضةةةةةية  - مقرر تربية القوام ال رقة الرابعة بنين وبنات -

 م.2010 – 2009

ي جامعة املنوفية العام الدراسةةةةةةة  -كلية التربية الرياضةةةةةةةية  -مقرر تربية القوام ال رقة الرابعة بنين وبنات -

 م. 2008 – 2007
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 جةةامعةةة املنوفيةةة من -كليةةة التربيةةة الريةةاضةةةةةةةةةةةةيةةة  -مقرر ار  التةةدرقس والتربيةةة العمليةةة ال رقةةة الثةةانيةةة  -

 م.2003م حتى 2000

جامعة  -كلية التربية الرياضةةةةةةةةةية  -بنات  –اإلشةةةةةةةةةرا  على التربية العملية لل رقتين الثالثة والرابعة بنين  -

 م حتى تاريخو.1998املنوفية من 
)املشاريع  أنشطة حبثية

 واألحباث العلمية(
 (بعض املكونات البدنية وعالقتهما بمستوى األداء للمبارزين فاعلية القدرة الالهوائية على) حبث املاجستري بعنوان -

  )ت بير برنامئ اعرا ا ي على بعض املت يرات البدنية وال سيولوجد لدى العبي املبارزة( حبث الدكتوران بعنوان -

التنوش الجيني ألنزيم انجيوتنسةةةةةةين امل ول والتعبير الجيني بعد التدريب وتعض املت يرات ال سةةةةةةيولوجية  -

 عبي ال ريق القومي للمبارزة.لال 

- ACE genotype , gene expression after training and some physiological 

parameters of fencing national team players 

ت بير نمط اعةةةةةةراةةةةةة ا ي فد ضةةةةةةوء مسةةةةةةتويات حمل التدريب على بعض املت يرات البدنية وال سةةةةةةيولوجية  -

 لالعبي كرة اليد.

القدرات التوافقية النوعية على مسةةةةةةةةةةةةتوى أداء بعض مهارات ال جوم والدفاش فد رياضةةةةةةةةةةةةة املبارزة ت بير  -

 جامعة املنوفية. –بسالح الايش لطالبات كلية التربية الرياضية 

دور املسةةةةةةةةةةةتقبالت الحسةةةةةةةةةةةية الذاتية وت بيرها على تقويم بعض ان رافات العمود ال قري لتالميذ الحلقة  -

 عليم األعاس ي.الثانية من مرحلة الت

 لنام إنتةةاج الطةةاقةةة لت سةةةةةةةةةةةةين القةةدرة الهوائيةةة والالهوائيةةة وتعض املت يرات  -
ً
برنةةامئ تةةدريبي مقترح وفقةةا

 البدنية والتكوين الجسمي لالعبي املبارزة.

 إنزيم انجيوتنسين امل ول والتنوش الجيني وتعض املت يرات القلبية لالعبي املبارزة وكرة السلة والت مل. -

- ACE and ACE gene polymorphism and some cardiac parameters of 

fencing, basketball and endurance players. 

 .  سالح الايشاملبارزة برياضة  فدت بير اعتخدام بيئات تعليمية متنوعة على تعلم مهارات ال جوم  -

- The Impact of Educational Environments on Learning Attacking Skills 

in Foil Fencing Sport 
التنبؤ بةةالك ةةاءة البةةدنيةةة ومؤشةةةةةةةةةةةةر الطةةاقةةة بةةداللةةة األنمةةاي املزاجيةةة للمبةةارزين كمةةدخةةل لتقنين األحمةةال  -

 .التدريبية

تصةةميم برنامئ الكتروني للتنبؤ بالحد األقىةة ى إلعةةتهالي األكسةةجين  بداللة مؤشةةر كتلة الجسةةم والدفس  -

 القلبي لالعبي املبارزة 

- The effect of qualitative coordination abilities on learning some attack 

& defense skills and the Cognitive achievement level in foil fencing 

- A proposed e-book on movement education for female - teacher students 

in the Faculty of Education 

- The effect of different kinds of training (weightlifting, Plyometric, and 

ballistic) on developing the muscle ability and the skill performance level 

of players (Foil, Sabre, Epee) 

- Personal health and fitness in the curriculum of physical education at 

the primary level with increasing rates of childhood obesity 



 
 كلية التربية الرياضية

 شئــــون هيئـــة التدريـــس

 

University of Sadat city 

 

Faculty of physical education 

Faculty staff 

 

 8 من 5

ت بير تنمية املسةةةةةةةتقبالت الحسةةةةةةةية الذاتية على ت قيق التمابل املورفولوجى واتقان عةةةةةةةرعة ودقة الحركة  -

 االنبسااية لالعبي املبارزة

ت بير برنامئ تعليمي باعةةةةتخدام عنالةةةةر الحركة النوعية التروي ية على تعليم بعض املهارات األعةةةةاعةةةةية  -

 مبتدئين فد عالح السيفومستوى الدافعية لل

ت بير االتصةةةةةةةةال البصةةةةةةةةري باعةةةةةةةةتخدام االن وجرافيأل على تعلم بعض املهارات األعةةةةةةةةاعةةةةةةةةية وال جومية فد  -

 املبارزة بسالح الايش
م 2010( من ICTPفرش السةةادات )ضةةمن ماةةارقس  -مدير ماةةروش البوابة االلكترونية جامعة املنوفية  - خدمة اجملتمع

 م.2012حتى 

والتعامل مس شةةةةةةةةةةةةركة اتصةةةةةةةةةةةةاالت مصةةةةةةةةةةةةر فد جميس املجاالت املختصةةةةةةةةةةةةة بخدمة التلي ون م وض للتعاقد  -

 م حتى تاريخو.2009جامعة املنوفية من  -كلية التربية الرياضية  -امل مول 

 م حتى تاريخو.2009جامعة املنوفية من  -كلية التربية الرياضية  -مدير ت رير البوابة االلكترونية  -

م حتى 2009جةامعةة املنوفيةة منةذ عةام  -كليةة التربيةة الريةاضةةةةةةةةةةةةيةة  -ل عضةةةةةةةةةةةةو لجنةة تلق  شةةةةةةةةةةةةمةاوى الطال  -

 تاريخو.

 م.2008م حتى 2006جامعة حلوان من عام  -رائد أفواج معسكرات االبية بمعهد إعداد القادة  -

م حتى 2005جةامعةة املنوفيةة فد ال ترة من  -كليةة التربيةة الريةاضةةةةةةةةةةةةيةة  -مةدير وحةدة الت ليةل اإلحصةةةةةةةةةةةةةا ي  -

 .Office  ،SPSS ، STSTباعتخدام الحزمة املكتبية تاريخو وذلأل 

 م حتى تاريخو.2005جامعة املنوفية فد ال ترة من  -كلية التربية الرياضية  -مدير النادي الثقافد  -

كلية التربية  -مدير وحدة األجهزة واملختبرات العلمية )وحدة القياعةةةةةةةةةةةةات الرياضةةةةةةةةةةةةية وال سةةةةةةةةةةةةيولوجية(  -

 م.2010م حتى 2005من جامعة املنوفية  -الرياضية 

تصةةةةةةةةةةميم وإدارة وإشةةةةةةةةةةرا  موقس الملية على ماةةةةةةةةةةر  على موقس الملية على شةةةةةةةةةةبكة املعلومات الدولية )  -

 م.2009م حتى 2003جامعة املنوفية  من  -كلية التربية الرياضية  -( الابكة الدولية

 م.2003مدرل منتخب جامعة املنوفية للمبارزة عام  -

جامعة املنوفية فد ال ترة من  وذلأل  -كلية التربية الرياضةةةةةةةةةةية  -صةةةةةةةةةةا ي ماةةةةةةةةةةر  على وحدة الت ليل اإلح -

 م وحتى تاريخو.Office  ،SPSS  ،STST 1999باعتخدام الحزمة املكتبية 

 جامعة املنوفية فد ال ترة من –ماةةةةةةةةةةر  على وحدة األجهزة واملختبرات العلمية بملية التربية الرياضةةةةةةةةةةية  -

 م.2005م إلى 1999

 م.2004م حتى 1999جامعة املنوفية من  -كلية التربية الرياضية  -املبارزة مدرل فريق  -

 جامعة املنوفية. -كلية التربية الرياضية  -اإلشرا  على املدارس الرياضية بمركز الخدمة العامة  -

جةةامعةةة  -كليةةة التربيةةة الريةةاضةةةةةةةةةةةةيةةة  -مةةدرل بةةاحثين إلجراء بعض القيةةاعةةةةةةةةةةةةةات التطبيقيةةة داخةةل املعةةامةةل  -

 .املنوفية
 

م اضر باألكاديمية االوملبية املصرية )فسيولوجيا الرياضة( ببرنامئ التدليأل الرياض ي التي تم انعقادها  - مهام تدريسية

 م. 17/3/2009م إلى 31/2/2009فد ال ترة من 
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الت هيل االلابات الرياضية و م اضر باألكاديمية االوملبية املصرية )االلابات والت هيل البدني( ببرنامئ  -

 م.20/11/2008م إلى 1/11/2008البدني التي تم انعقادها فد ال ترة من 

 م.14/12/2007م إلى 25/11/2007م اضر ب كاديمية املستقبل لعلوم الرياضة من  -

)مشاريع حبثية  أنشطة حبثية
 خارجية(

 انجاز ماارقس ب ثية بجامعة الطائف. -

 ب ثية لجهات مختل ة جاري دراعتها للقبول.تقديم مقترحات ملاارقس  -

الجمعية املصةةةرية لعلوم السةةةميات  –االشةةةتراي فد االخراج االلكتروني للمجلة املصةةةرية لعلوم السةةةميات  - خدمة اجملتمع

 م حتى تاريخو.2010من 

الجمعية املصةةةةةةةةةرية  - 43الى العدد  -38عضةةةةةةةةةو لجنة ت رير املجلة املصةةةةةةةةةرية لعلوم السةةةةةةةةةميات من العدد  -

 م.2010م حتى 2008لعلوم السميات من 

 م حتى تاريخو.2007حكم باالت اد املصري للخماس ي الحديث من  -

 م.2009م ، 2007حكم بطولة ك س العالم للخماس ي الحديث عامي  -

م للخماسةةةةةةةةة ي الحديث بالقاهرة 2007عضةةةةةةةةةو لجنة الحاعةةةةةةةةةب ابلد العةةةةةةةةةتخراج نتائئ بطولة ك س العالم  -

 م.2007ء املنافسات عام واعتخراج النتائئ فور انتها

 م.1998م حتى 1994مدرل باعتاد املنصورة الرياض ي من  -

 
 – 2000جامعة املنوفية )شةةةةةةةبال  –الرياضةةةةةةةية كلية التربية  –املاةةةةةةةر  على العديد من األعةةةةةةةر الطالبية  - األسر الطالبية

 .......( -النورس 

 جامعة املنوفية. –كلية التربية الرياضية  –مسراار اللجنة العلمية  -

 جامعة املنوفية. –كلية التربية الرياضية  –مسراار اللجنة الثقافية  -

 م.25/4/2007م إلى 20/4/2007ة حلوان فد ال ترة من جامع -رائد فوج االتي بمعهد إعداد القادة  - املعسكرات واللقاءات الطالبية

 م.2/8/2006م إلى 28/7/2006جامعة حلوان فد ال ترة من  -رائد فوج االتي بمعهد إعداد القادة  -

 
 الحصول على دورات الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد. -

ن تقدير عام ممتاز فد ال ترة م -حالةةةةةةةةةةل على الدورة التدريبية التخصةةةةةةةةةةصةةةةةةةةةةية فد املبارزة من األكاديمية األوليمبية للقادة الرياضةةةةةةةةةةيين  -

 م.23/3/1999م إلى 27/2/1999

 م.1999االت اد املصري للمبارزة عام  –مجال التدريب فد رياضة املبارزة حالل على دورة البرتوكول املصري ال رنس ي فد  -

 م.2007االت اد املصري للخماس ي الحديث  –دورة ت كيم الخماس ي الحديث  -

 -دورات متعددة فد الحاعب ابلد والل ة : -

 تاريخ الدورة مكان انعقاد الدورة اسم الدورة
ICDL Certificate  م26/6/2007 واالحصاءمركز التعبئة العامة 

WEB Diploma IBM World trade Corporation Egypt Branch 15/7/2006 م– 

 م20/9/2006

TOEFL TEST  م20/5/2004 جامعة املنوفية –االدارة العامة ملركز املعلومات 
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 -17/2/2003 جامعة املنوفية –االدارة العامة ملركز املعلومات  دورة حاعب آلد وانترنت

 م15/3/2003

Operating System "DOS"  م1991 جامعة املنصورة -كلية الهندعة  –مركز الحسال العلمي 

 -جامعة املنوفية: –مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدرقس  – دورات تنمية قدرات أعضاء هيئة التدرقس -

 تاريخ نهاية الربنامج تاريخ بداية الربنامج اسم الربنامج
 م6/3/2007 م4/3/2007 الب وا العلميةاعداد وكتابة 

 م13/3/2007 م11/3/2007 تصميم املقرر 

التدرقس لألعداد الكبيرة والتدرقس 

 لألعداد الص يرة

 م27/3/2007 م25/3/2007

 -جامعة املنوفية فرش السادات: –( ICTP)ماروش التدريب على تكنولوجيا املعلومات  دورات تنمية قدرات أعضاء هيئة التدرقس -

 تاريخ نهاية الربنامج تاريخ بداية الربنامج اسم الربنامج
Microsoft Windows 5/12/2010م7/12/2010 م 

Word Processing 2/1/2011م4/1/2011 م 

Microsoft Excel 22/1/2011م31/1/2011 م 

 م.14/6/2010م إلى 12/6/2010دورة أعاليب التقويم واالمت انات من  -

 م.2009والتقييم وإعداد التقارير الدورية ملاروعات برنامئ التطوير املستمر والت هيل لالعتماد عام ورشة عمل املتابعة  -

 م. 2010م حتى 2008من  ورش عمل فد مجال الجودة والتطوير املستمر  -

 م.29/6/2008جامعة القاهرة  –كلية الزراعة  –ورشة عمل عن كي ية كتابة خطة تن يذية خالة بالتخطيط االعتراتيجد  -

 م.3/6/2008جامعة املنوفية  –ورشة عمل التوعية بعملية بولونيا والتي تهد  إلى انااء الناام األوروتي للساعات املعتمدة  -

 م .2003دورة اعداد املعلم الجاممد اكتوبر  -

 .لالعتمادبرنامئ التطوير املستمر والت هيل  – فد مجال الجودة وإدارة املاروعاتورش عمل  -

 م.2010م ، 2008أعداد  عالج( –تشخيص  – أعبال –كتال بعنوان تربية القوام )م اهيم  -

 بملية التربية الرياضية جامعة املنوفية.شاري فد نار مذكرات دراعية فد مجال ) تعليم _ تدريب _ إدارة ( املبارزة  -

 بملية التربية الرياضية جامعة املنوفية.شاري فد نار مذكرات دراعية فد مجال )ار  التدرقس والتربية العملية(  -

ز العرتي املرك – شةةةةاري فد مؤلف بعنوان )املدرل الرياضةةةة ي( ب صةةةةل بعنوان تخطيط التدريب وبرنامئ تدريبي كامل للرياضةةةةات ال ردية -

 .للنار

ندوة عن تطبيقات التقنيات البيولوجية فد املنازالت والرياضةةةةةةةةةةةةات املائية )اعةةةةةةةةةةةةتخدام الجينات فد االنتقاء والتدريب( قسةةةةةةةةةةةةم املنازالت  -

 م.15/5/2010جامعة املنوفية  –كلية التربية الرياضية  –والرياضات املائية 

م العالد "مواجهة الت ديات وتوجو ن و املستقبل والتنمية" املؤتمر العلمي لت سين جودة برامئ الدراعات العليا فد مؤعسات التعلي -

 م.26/2/2009-25جامعة املنوفية  –

 قطاش خدمة املجتمس وتنمية البيئة -املؤتمر العلمي األول لرسةةويق الب وا الجامعية التطبيقية )الب ث العلمي فد خدمة الصةةناعة(  -

 م.2009جامعة املنوفية  -، قطاش الدراعات العليا والب وا 
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كلية  -املؤتمر العلمي الدولد الثاني )التدريب امليداني بمليات التربية الرياضةةةية فد ضةةةوء ماةةةروش ضةةةمان الجودة واالعتماد فد التعليم(  -

 م.2007جامعة الزقازيق  -التربية الرياضية للبنين 

ة حلوان جامع -كلية التربية الرياضةةةةةية  -( املؤتمر العلمي السةةةةةنوي الدولد لقسةةةةةم علم الن س الرياضةةةةة ي )الرعاية الن سةةةةةية للرياضةةةةةيين -

 م.2007

املؤتمر العلمي الحادي والعاةةةةةةةةرون للجمعية املصةةةةةةةةرية لعلوم السةةةةةةةةميات باالشةةةةةةةةتراي مس كلية البنات جامعة عين شةةةةةةةةمس ت ت عنوان  -

 م.)مااري بب ث علمي(.4/2006/ 13 – 12)العوامل البيئية وت بير الجينات( فد ال ترة من 

 م.2006توانيا القضايا الحالية واألفمار الجديدة فد علوم الرياضة مؤتمر بجمهورية لي -

 م.2006جامعة حلوان  -كلية التربية الرياضية  -املؤتمر العلمي اإلعداد الن س ي للبطل الرياض ي رؤية متماملة   -

 م.2004جامعة املنوفية  –كلية التربية الرياضية  –مؤتمر قسم املنازالت والرياضات املائية  -

  .م1999معة حلوان جا -كلية التربية الرياضية للبنين بالهرم  -للتربية البدنية والرياضة بين النارية والتطبيق  الدولد العلمياملؤتمر  -
 


