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األلعاب

األلعاب

١٩٤٤/١١/٢٧

24411271700071

١٩٩١/٠٦/١٦

الدیانة

متزوج ویعول

بیانات المؤھالت

التقدیر الجامعة الدولة تاریخ الحصول علي 
المؤھل المؤھل م

جامعة حلوان/ كلیة التربیھ 
الریاضیة/ االلعاب مصر ١٩٧٤/٠١/٠١ درجة الماجستیر ١

جامعة حلوان/ كلیة التربیھ 
الریاضیة/ االلعاب مصر ١٩٨٣/٠١/٠١ درجة دكتوراة الفلسفة ٢

جیدجدا
جامعة األسكندریة/ التربیة 
الریاضیة للبنین ابو قیر/ 

األلعاب
مصر ١٩٦٨/٠٦/٣٠ بكالوریوس ٣

التدرج الوظیفي
تاریخ شغل الوظیفة الدرجة الوظیفیة م
٢٠٠٤/١١/٠٧ استاذ  متفرغ ١

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

١٩٩٩/٠٩/٢٧ ١٩٩٩/٠٩/١٩ اكادیمیة العلوم 
الزراعیةصوفیا بلغاریا بلغاریا مھمة حكومیة ١

٢٠٠١/٠٧/١٥ ٢٠٠١/٠٧/٠١ DAAD ھیئة ألمانیا مھمة حكومیة ٢

بیانات االجازات الخاصة 

 قائمة بالبحوث للعضو

الى مد من الفترة الى الفتره من نوع االجازة م
١٩٩٨/٠٤/٢٧ ١٩٩٨/٠٤/١٨ أجازة خاصة 1

تاریخ استالم العمل
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تاریخ البحث نوع البحث البحث م

٢٠٠١/٠١/٠١ منفرد
تأثیر تطبیق برنامج للتدریب الھوائى والالھوائى بنسب مختلفھ على 
بعض المتغیرات البدنیھ والوظیفیھ لالعبى ألعاب القوى تحت 12 

سنھ
١

٢٠٠١/٠١/٠١ منفرد دراسة بعض مكونات الجسم لالعبى المراكز المختلفھ فى كرة الید ٢

٢٠٠٠/٠١/٠١ منفرد الشكل الجانبى الفسیولوجى لالعبى منتخب مصر لكرة الید للشباب ٣

١٩٩٤/٠١/٠١ منفرد وضع مستویات معیاریة الختبارات القدرات البدنیة للطالب 
المتقدمین في كلیة التربیة الریاضیة ٤

١٩٩١/٠١/٠١ منفرد االدرال الحس حركى واالداء المھارى والبدنى فى كرة الید (دراسة 
تنبؤیھ) ٥

١٩٩٠/٠١/٠١ منفرد
بعض القیاسات الجسمیھ وعالقتھا بمستوى االداء البدنى والمھارى 
للتصویب بالوثب العلى العبى الناشئین تحت سن 17 سنھ فى كرة 

الید
٦

١٩٩٠/٠١/٠١ منفرد تاثیر التدریب الھوائي والالھوائي علي السرعة الحركیة لناشئ كرة 
الید ٧

١٩٨٩/٠١/٠١ منفرد دراسة مقارنة لالتجاھات نحو التربیة الریاضیة بین طالب 
المدارس الثانویة بمصر والسعودیة ٨

١٩٨٩/٠١/٠١ منفرد دراسة مقارنھ لفاعلیة التصویت من الجناحین فى كرة الید ٩

١٩٨٦/٠١/٠١ منفرد السلوك العدوانى وعالقتھ بمستوى االداء البدنى _ المھارى لالعبى 
الدورى الممتاز لكرة الید ١٠

١٩٨٥/٠١/٠١ منفرد تقویم الحالة البدنیة (اللیاقة البدنیة- المقاییس الجسمیة - القوام)لعمال 
بعض شركات القاھرة ١١

١٩٨٥/٠١/٠١ منفرد دراسة مقارنھ بعض متغیرات القوة والعضلیة بین العبى فرق 
المقدمھ والعبى فرق المؤخرة فى الدورى الممتاز لكرة الید ١٢

١٩٨٥/٠١/٠١ منفرد فاعلیة المراكز للتھدیف لدى بعض الدول المتقدمھ والنامیھ فى كرة 
الید ( دراسة مقارنھ ) ١٣

١٩٨٤/٠١/٠١ منفرد دراسة تحلیلیھ لمعوقات العمل فى قطاع ادارة فرق كرة الید فى 
اندیھ جمھوریة مصر العربیھ ١٤

وسائل األتصال
بيان وسيلة االتصال وسیلة اإلتصال م
01223130897 محمول ١

025868410 تلیفون منزل ٢
gamal.hamada@phed.usc.edu.eg برید الكتروني ٣

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