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١٩٩٥/٠٥/٠٣
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الوایلى

الدیانة

متزوج ویعول

بیانات المؤھالت

التقدیر الجامعة الدولة تاریخ الحصول علي 
المؤھل المؤھل م

جامعة حلوان/ كلیة التربیھ 
الریاضیة/ ألعاب القوى مصر ٢٠٠٠/٠١/٠١ درجة دكتوراة ١

امتیاز
جامعة الزقازیق/ كلیة 
التربیة الریاضیة/ ألعاب 

القوى
مصر ١٩٩١/٠٥/٠١ بكالوریوس ٢

جامعة حلوان/ كلیة التربیھ 
الریاضیة/ ألعاب القوى مصر ١٩٩٦/٠٩/٠١ درجة الماجستیر ٣

التدرج الوظیفي
تاریخ شغل الوظیفة الدرجة الوظیفیة م
١٩٩٥/٠٥/٠٣ معید ١
١٩٩٦/٠٩/١٩ مدرس مساعد ٢
٢٠٠٠/١٠/٢٩ مدرس ٣
٢٠٠٦/٠٧/٠٢ استاذ مساعد ٤
٢٠١٤/٠٨/٢٦ استاذ ٥

بیانات المھمات العلمیة 
تاریخ نھایة المھمة تاریخ بدء المھمة الجھة / الجامعة الدولة نوع المھمة م

٢٠١٥/٠٥/٢٢ ٢٠١٥/٠٥/١٣ وزارة الشباب 
والریاضة كوریا الجنوبیة مھمة حكومیة ١

٢٠١٥/٠٦/٠١ ٢٠١٥/٠٥/٢٥ وزارة الشباب 
والریاضة االردن مھمة حكومیة ٢

بیانات الخبرات 
الفترة الى الفتره من الجھة / الجامعة الدولة نوع الخبرة م

١٩٩٤/٠٦/٢٩ ١٩٩١/١٢/١٣ مدیریة الشباب والریاضة مصر أخصائى ریاضى ١

١٩٩٥/٠٨/٢٩ ١٩٩٤/٠٦/٢٩ ھیئة استاد القاھرة مصر أخصائى ریاضى ٢

بیانات الدورات التدریبیة 

١٩٩٥/٠٨/٢٩تاریخ استالم العمل
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الفترة الى الفتره من الجھة الدولة نوع الدورة الدورة م

١١/٢٩/٢٠٠٤ ١١/٢٧/٢٠٠٤ مصر دورة اساسیة 
للترقي مھارات العرض الفعال ١

١٢/١٣/٢٠٠٤ ١٢/١١/٢٠٠٤ مصر دورة اساسیة 
للترقي مھارات التفكیر ٢

١٢/٢٣/٢٠٠٤ ١٢/٢١/٢٠٠٤ مصر دورة اساسیة 
للترقي اسالیب البحث العلمى ٣

١٢/٣٠/٢٠٠٤ ١٢/٢٨/٢٠٠٤ مصر دورة اساسیة 
للترقي مھارات االتصال الفعال ٤

٢٧/٠٦/٢٠٠٥ ٢٥/٠٦/٢٠٠٥ مصر دورة اساسیة 
للترقي اخالقیات واداب المھنة ٥

٠٤/٠٤/٢٠٠٧ ٠٢/٠٤/٢٠٠٧ مصر دورة اساسیة 
للترقي استراتیجیة البحث العلمى ٦

٣١/٢٠١٠/٠٨ ٢٩/٢٠١٠/٠٨ مصر دورة اساسیة 
للترقي

الجوانب المالیة والقانونیة فى 
االعمال الجامعیة ٧

٠٧/٢٠١٠/٠٩ ٠٥/٢٠١٠/٠٩ مصر دورة اساسیة 
للترقي أخالقیات البحث العلمى ٨

٢٠١١/١١/١٦ ٢٠١١/١١/١٤ مصر دورة اساسیة 
للترقي ادارة الوقت واالجتماعات ٩

٢٠١١/١١/٢٢ ٢٠١١/١١/٢٠ مصر دورة اساسیة 
للترقي االدارة الجامعیة ١٠

١٩٩٢/١٢/١١ ١٩٩٢/١١/٢١ مصر دورة تأھیلیة 
داخلیة دراسات دولیة فى التدریب ١١

٠٨/١٩٩٢/٠٧ ٢٠/١٩٩٢/٠٦ مصر دورة تأھیلیة 
داخلیة اإلصابات للریاضیین ١٢

٢٠/٢٠٠١/٠٦ ١٨/٢٠٠١/٠٦ مصر دورة تأھیلیة 
داخلیة دراسات دولیة فى التدریب ١٣

٠١/١٤/٢٠٠٨ ١٢/١١/٢٠٠٧ مصر دورة عامة دورة حاسب الى ١٤

٢٠١٠/١٢/٢٧ ٢٠١٠/١٢/٢٣ مصر دورة تأھیلیة 
داخلیة دراسات دولیة فى التدریب ١٥

٢٣/٢٠١١/٠٤ ٢٠١١/٠٣/١٢ مصر دورة تأھیلیة 
داخلیة دوره ١٦

٢٠/٢٠١١/٠٨ ١٦/٢٠١١/٠٧ مصر دورة عامة دوره اعداد المعلم الجامعى ١٧

بیانات االجازات الخاصة 

بیانات اللقاءات العلمیة 
الفترة الى الفتره من الجھة الدولة اسم اللقاء نوع اللقاء م

٢٠١٢/١٠/٠٤ ٢٠١٢/١٠/٠٤
جامعة مدینة السادات

حلوان
المؤتمر العلمى كلیة التربیة 
الریاضیة بنات - الجزیرة مؤتمر ١

 قائمة بالبحوث للعضو

الى مد من الفترة الى الفتره من نوع االجازة م
١٩٩٧/٠٤/١٣ ١٩٩٧/٠٣/٠٩ مرضیة 1

٢٠٠٠/١٠/٢٩ ١٩٩٨/١١/٠١ بعثة 3

٢٠١٣/٠٧/٣١ ٢٠١٢/٠٧/٠١ اعارة لمدة عام 2
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تاریخ البحث نوع البحث البحث م

٢٠١٤/٠٢/١٢ مشترك فاعلیة استخدام االستراتیجیات العقلیة بادراك الزمن على الثقة 
الریاضیة والمستوى الرقمى للعدائین ١

٢٠١٣/٠٩/٠٩ مشترك
فعالیة دمج االستراتیجیات العقلیة بادراك الزمن والتدریب البدنى 
على الثقھ الریاضیةوالمستوى الرقمى لدى عدائى سباق 100 متر 

عدو
٢

٢٠١٢/٠٦/٠٢ مشترك الصالبة العقلیة ومستوى االنجاز لدى معلمات التربیة الریاضیة ٣

٢٠١٠/٠٧/٢٨ مشترك تعزیز بعض الخصائص النفسیة لدى العبى النخبة الریاضیة من 
الناشئین باستخدام برنامج ارشادى مقترح ٤

٢٠٠٩/٠٢/٠٧ مشترك فعالیھ الممارسھ الترویحیھ على تخفیف حدة القلق االجتماعى 
والشعور بالوحده النفسیھ لدى كبار السن ٥

٢٠٠٨/١١/١٩ منفرد الذكاء االنفعالى وتقدیر الذات لدى مدربى العاب القوى لذوى 
االحتیاجات الخاصة ٦

٢٠٠٨/٠٤/٠٣ مشترك الخوف من النجاح لدى الالعبات فى بعض االنشطھ الریاضیھ 
المختاره دراسھ تحلیلیھ .مقارنھ. ٧

٢٠٠٧/٠٨/٢٠ منفرد البرمجة اللغویة اإلیجابیة كأسلوب لتعزیز مستوى الدافعیة 
والمستوى الرقمى لدى العبى 110 متر حواجز ٨

٢٠٠٧/٠١/٠٧ مشترك البروفیل النفسى لناشىء بعض االلعاب الجماعیھ والفردیھ (دراسھ 
مقارنھ) ٩

٢٠٠٢/٠٤/١٥ مشترك دراسة العالقة بین االحتراق النفسي والسمات الشخصیة لدى مدربي 
بعض األلعاب الجماعیة والفردیة . ١٠

منفرد
DEVLOPING OF PSYCHOLOGICAL AND 
MENTAL ABILITES FOR THE ELITE OF 

JUNIOR PLAYERS THROUGH APPLICATION 
OF MENTORING PROGRAM (CASE STUDY)

١١

منفرد تكامل المتطلبات العقلیھ والبدنیھ كمدخل لتطویر المستوى الرقمى 
ودافعیھ االنجاز لدى عدائى المسافات القصیره ١٢

منفرد دراسھ تحلیلیھ للنمط االنفعالى والضغوط المھنیھ لمعلمى التربیھ 
الریاضیھ ١٣

منفرد تأثیر نظامى الدمج والعزل على السلوك التكیفى واللیاقھ الحركیھ 
للمعاقین ذھنیا القابلین للتعلم ١٤

منفرد التوافق النفسى لدى العبى العاب القوى للمعاقین حركیا فى ضوء 
مستویات االنجاز الریاضى والتصنیف الطبى ١٥

منفرد تأثیر استخدام اسالیب متنوعھ لتوجیھ الحمل التدریبى على تشكیل 
الحالھ التدریبیھ البدنیھ والوظیفیھ لالعبى المركز القومى للناشئین ١٦

منفرد دراسة العالقة بین االحتراق النفسى والسمات الشخصیھ لدى مدربى 
بعض االلعاب الجماعیھ والفردیھ ١٧

الوظائف اإلشرافیة و اإلداریة
تاریخ نھایة الوظیقة تاریخ بدء الوظیفة الوظیفة الدرجھ الوظیفیة م

٢٠٠١/٠٨/٠٨ ٢٠٠٠/١٠/٠٥ مدیر وحدة ضمان الجودة والتأھیل المستمر استاذ ١

٢٠١١/٠٧/٣١ ٢٠١٠/١١/٠٣ قائم بعمل رئیس قسم ألعاب القوى استاذ ٢

٢٠١٢/٠٧/٣١ ٢٠١١/٠٨/٠١ قائم بعمل رئیس قسم ألعاب القوى استاذ ٣

٢٠١٥/١٢/٢٢ ٢٠١٤/٠٩/٠١ مدیر وحدة االزمات والكوارث استاذ ٤

٢٠١٩/١١/٠٨ ٢٠١٦/١١/٠٩ رئیس قسم ألعاب القوى استاذ ٥

وسائل األتصال
بيان وسيلة االتصال وسیلة اإلتصال م
0237206886 تلیفون منزل ١
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01025666995 محمول ٢
0111033159 محمول ٣

mohamed.belal@phed.usc.edu.eg برید الكتروني ٤
02/2854497 تلیفون منزل ٥

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