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الدیانة

متزوج ویعول

بیانات المؤھالت

التقدیر الجامعة الدولة تاریخ الحصول علي 
المؤھل المؤھل م

جیدجدا جامعة حلوان/ كلیة التربیھ 
الریاضیة/ االلعاب مصر ١٩٩٣/١٢/١١ درجة الماجستیر ١

جیدجدا جامعة حلوان/ كلیة التربیھ 
الریاضیة/ األلعاب مصر ١٩٨٨/٠٥/٠١ بكالوریوس ٢

جیدجدا جامعة حلوان/ كلیة التربیھ 
الریاضیة/ االلعاب مصر ١٩٩٨/٠٥/٣٠ درجة دكتوراة ٣

التدرج الوظیفي
تاریخ شغل الوظیفة الدرجة الوظیفیة م
١٩٩٤/٠١/٢٦ معید ١
١٩٩٤/٠٦/٠٦ مدرس مساعد ٢
١٩٩٨/٠٦/٢٨ مدرس ٣
٢٠٠٦/٠٩/٢٤ استاذ مساعد ٤
٢٠١٦/٠٥/٠٤ استاذ ٥

بیانات الدورات التدریبیة 
الفترة الى الفتره من الجھة الدولة نوع الدورة الدورة م

٠١/١٧/٢٠٠٥ ٠١/١٥/٢٠٠٥ جامعة المنوفیة مصر دورة اساسیة 
للترقي مھارات التفكیر ١

٠١/٢٧/٢٠٠٥ ٠١/٢٥/٢٠٠٥ جامعة المنوفیة مصر دورة اساسیة 
للترقي المھارات االداریة ٢

١٠/٠٧/٢٠٠٧ ٠٨/٠٧/٢٠٠٧ جامعة المنوفیة مصر دورة اساسیة 
للترقي الساعات المعتمدة ٣

٢١/٠٨/٢٠٠٧ ١٩/٠٨/٢٠٠٧ جامعة المنوفیة مصر دورة اساسیة 
للترقي

استخدام التكنولوجیا فى 
التدریس ٤

٢٨/٠٨/٢٠٠٧ ٢٦/٠٨/٢٠٠٧ جامعة المنوفیة مصر دورة اساسیة 
للترقي

نظم االمتحانات وتقویم 
الطالب ٥

بیانات االجازات الخاصة 

٢٠١٦/٠٥/٠٤تاریخ استالم العمل
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 قائمة بالبحوث للعضو
تاریخ البحث نوع البحث البحث م

٢٠١٥/٠٤/٠١ منفرد An analytical study of some basket ball skills in 
the world Cup championship in Spain 2014 ١

٢٠١٥/٠١/٠١ منفرد The effect of using programmed concept maps 
on some defensive basic skills in Basket ball ٢

٢٠١٤/٠٩/٠١ منفرد
The Effect of the Program of Using the 

Technology Education to Learning Some Basic 
.Skills in Basketball

٣

٢٠١٣/١٢/٠١ منفرد
The effect of using multi-levels self-application 
technique on learning some basketball skills for 

juniors
٤

٢٠١٣/٠٥/٠١ مشترك
Body Shape Dissatisfaction, Weight Status and 

Physical Activity among a Sample University 
Students in Saudi

٥

٢٠١٢/١١/٠١ مشترك واقع أداء معلم التربیة البدنیة بمدارس التعلیم العام باألحساء وفقا 
لمتطلبات الجودة بالمملكة العربیة السعودیة ٦

٢٠١٢/٠١/٠١ مشترك خطة مقترحة لتنمیة الوعي الثقافي الصحي اللیاقي لدى
طالب جامعة الملك فیصل باإلحساء ٧

٢٠٠٩/٠٨/٠١ منفرد وضع مستویات معیاریة لقبول الطالب بقسم التربیة
البدنیة جامعة الملك فیصل ٨

٢٠٠٩/٠٨/٠١ منفرد وضع مستویات معیاریة لقبول الطالب بقسم التربیة
البدنیة جامعة الملك فیصل ٩

٢٠٠٩/٠٨/٠١ منفرد وضع مستویات معیاریة لقبول الطالب بقسم التربیة
البدنیة جامعة الملك فیصل ١٠

٢٠٠٦/٠٣/٣٠ منفرد فاعلیة اسلوب التعلم التبادلي الثالثي في تعلم بعض مھارات كره 
السلھ ١١

٢٠٠٦/٠١/٢٥ منفرد معوقات االحتراف في كره السلھ بالمملكھ العربیھ السعودیھ ١٢

٢٠٠٦/٠١/٠١ مشترك
وضع مستویات معیاریة لبعض المھارات األساسیة لأللعاب 

الجماعیة و
ألعاب القوي و اللیاقة البدنیة للتالمیذ المتقدمین للمدرسة اإلعدادیة

١٣

٢٠٠٤/٠٦/٢٥ مشترك تركیب الجسم و نمطھ لدى العبى بعض االلعاب الجماعیة ١٤

٢٠٠٤/٠٤/٠٤ منفرد االداء البدني وعالقتھ بالنمو التكویني و الذكاء و التحصیل الدراسي 
للتالمیذ من سن 9 الى 11 بالمملكھ السعودیھ ١٥

٢٠٠٣/٠٩/٠٨ منفرد تاثیر برنامج باستخدام الحاسب االلي في تعلم بعض المھارات 
االساسیھ لكره السلھ ١٦

٢٠٠٣/٠٦/٠٦ منفرد تاثیر االداء المھادري بتغیر زمن الھجمھ في كره السلھ ١٧

الى مد من الفترة الى الفتره من نوع االجازة م
٢٠١٢/٠٧/٣١ ٢٠١١/٠٨/٠١ اجازة لمرافقة الزوج 

والزوجة
1

٢٠١٣/٠٧/٣١ ٢٠١٢/٠٨/٠١ اجازة لمرافقة الزوج 
والزوجة

2

وسائل األتصال
بيان وسيلة االتصال وسیلة اإلتصال م

tarek.abdelrouef@phed.usc.edu.eg برید الكتروني ١
01001525188 محمول ٢
01128077555 تلیفون عمل ٣

كلیة التربیة الریاضیة : وقد اعطیت ھذه لسیادتھ بناء على طلبھ ولتقدیمھا الى
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