السرية الراتيت
البيبنبث الشخصيت

 االسم  :أحمد كمال عبد العزيز
 تاريخ الميالد 6796/6/42 :

 الحالة االجتماعية  :متزوج
 الوظيفة الحالية  :أستاذ مساعد بقسم التدريب الرياضي وعموم الحركة بكمية التربية الرياضية جامعه بنى سويف
 عنوان السكن  :المنيا ـ مدينة المنيا الجديدة ـ حي التعاونيات
 عنوان العمل  :جامعة بنى سويف – كمية التربية الرياضية
 هاتف العمل  :ت 284/4426279 :

املؤهالث العلميت :

" بكــالوريوس تربيــة رياضــية" دور مــايو  )6779بتقــدير عــام جيــد جــدا) تخصــص أول كــرة مــدم) تخصــص ثــاني
تمرينات وعروض رياضية).
 ماجستير في التربية الرياضية ـ مسم عموم الحركة الرياضية عام  )4224كمية التربية الرياضية ـ جامعة المنيا .

 دكتـو ار الفمسـفة فـي التربيـة الرياضـية ــ مسـم عمــوم الحركـة الرياضـية عـام  )4262كميـة التربيـة الرياضـية ــ جامعــة
المنيا

التدزج الىظيفي :

 باحث بكمية التربية الرياضية جامعة المنيا في الفترة من 6778/6/2م إلى 4224/7/42م لمرحمة الماجستير.
 مدرس تربية رياضية بالمنيا من 4264-6778م
 مدرس دكتور بكميه التربية الرياضية بقسم عموم الحركة الرياضية 4264/64/6م وحتى تاريخة.

األحببث العلميت املنشىزة للرتقي لىظيفت أستبذ مسبعد :

 القياســات االنثروبومتريــة وعالمتمــا بمســتو االنجــاز فــي ضــو بعــض المتغي ـرات البيوميكانيكيــة لالعبــي النخبــة فــي
الوثب الطويل.
 المحددات البيوميكانيكية لمركمة الحرة المباشرة بوجه القدم األمامي الداخمي في منطقة التصويب المؤثر كأسـاس لوضـ







تدريبات خاصة في كرة القدم.
النموذج البيوميكانيكى لألدا األمثل في الوثب الثالثي.
ديناميكية االرتكاز في خطوة الحاجز لسباق  662حواجز.
دراسة بعض الخصائص الكينماتيكية كأساس تعميمي لمشقمبة األمامية الحرة بالمبوط المنفرد عمي جماز عارضة التوازن.
التقدير البيوميكانيكى لممظاهر الحركية ألدا ممارة الشقمبة األمامية الحرة بالمبوط المنفرد عمي جماز عارضة التوازن.
دراسة تأثير المكمل الغذائي بروتينات الشرش) عمى بعض المتغيرات البدنية والبيوميكانيكية المؤثرة فـي خطـوة الحـاجز
األخير في سباق 662م حواجز رجال دراسة مقارنه)

اخلرباث :

 مدير فني لقطاع البراعم بنادي بني سويف الرياضي لموسم  4262/4262ـ 4266/ 4262

 مدرب الميامة البدنية بقسم التدريب الممني بالكمية الدولية لممندسة واإلدارة بسمطنـة عمان 4264 : 4229م.
 مسئول األنشطة الرياضية بالكمية الدولية لممندسة واإلدارة بسمطنة عمان 4264 / 4229م.
 مدير فني فريق كرة القدم بالكمية الدولية لممندسة واإلدارة بسمطنة عمان 4229م .

 مدرب عام لفريق كرة القدم بنادي السكة الحديـد أحـد أنديـة الدرجـة الثانيـة بمحافظـة المنيـا موسـم  4222/4222وتـم
الصعود بالفريق إلى مسم الدرجة األولى في موسم 4226 / 4222م.

 مدرب عام لمنتخب جامعة المنيا لكرة القدم لمعام الجامعي 4222 / 4222م.

 مخطط أحمال بدنية لمفرق الرياضية بنادي السكة الحديد موسم 4222 / 4222م.

 مدير فني لمفريق األول لكرة القدم لمركز شباب المحافظة أ ) أحد أندية الدرجة الثانية بمحافظة المنيـا ومشـرف عمـى
مطاع الناشئين لكرة القدم بالمركز موسم 4222/4224م.

 مــدرب بمدرســة كـــرة القــدم بعســـتاد جامعــة المنيـــا لمواليــد  6774 ، 6776 ، 6772 ، 6787بجامعـــة المنيــا عـــام
4224م.

 مـــدرب بمدرســـة كـــرة القـــدم بعســـتاد المنيـــا الرياضـــي لمواليـــد  6774 ، 6776 ، 6772 ، 6787بمديريـــة الشـــباب
والرياضة عام 4224م.

 مـــدير فنـــى لمنتخـــب كميـــة التربيـــة الرياضـــية لكـــرة القـــدم لألعـــوام الجامعيـــة 6777/6778
4224/4226م ومد حصمت عمى المركز األول عمى مستو كميات الجامعة.

ـ 4222/6777

ـ

 مدير فنى لفريق ناد ناصر ممو لكرة القدم بمحافظة المنيا تحت 42سنة ومد حصمت عمى المركـز الثـاني فـي بطولـة
منطقة المنيا  4222/6777م.

 العب كرة مدم بنادي ناصر الفكرية بالمنيا أحد أندية الدرجة االولى ب) موسم 6779/6776م

 شارك في كثير من المؤتمرات العممية التي نظمتما كميات التربية الرياضية جامعة المنيا وجامعه بنى سويف
 شارك في أعمال الجودة بكمية التربية الرياضية جامعة بني سويف .

 شــــارك فــــي نــــدوة مســــم المنــــاهن وطــــرق التــــدريس بعنــــوان "الرياضــــة المدرســــية ودورهــــا فــــي مكافحــــة التطــــرف
4266/66/48م.

 شارك في اليوم الترويحي لطالب جامعه الفيوم 4262/2/66م.

 شارك في المقا الرياضي لممتميزين رياضيا لطمبة وطالبات الجامعات المصرية والكميات المتخصصة 4262/2/4م.
 شارك في تنظيم حفل عيد الخريجين عام 4262، 4262م .

الدوزاث التدزيبيت اخلبصت بتنميت مهبزاث أعضبء هيئت التدزيس :















اإلدارة الجامعية في الفترة من4266/62/46-42
معايير الجودة في الفترة من 4269/66/47-48
النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد في الفترة من4269/64/62-64
نظم االمتحانات فى الفترة من 4268/2/48-49
تنظيم المؤتمرات العممية في الفترة من 4268/6/2-2
إدارة الفريق البحثي في الفترة من 4268/6/66-62
حاصل عمى الدورة األساسية لإلسعافات األولية ـ الكمية الدولية لممندسة واإلدارة 4266م .
حاصل عمى دورة االيوش إلدارة السالمة ـ الكمية الدولية لممندسة واإلدارة 4227م.
حاصل عمى دورة االيوش لمعمل بالسالمة ـ الكمية الدولية لممندسة واإلدارة4227م .
حاصل عمى دورة ثقل وتأهيل مدربي كرة القدم بأكاديمية كرة القدم باالتحاد المصري لكرة القدم 4226م.
حاصل عمى دورة في الحاسب اآللي واإلنترنت بمديرية الشباب والرياضة بمحافظة المنيا 4222م.
حاصل عمى الدورة التنشيطية لمدربي كرة القدم النسائية من معمد كرة القدم 6777م.
حاصل عمى الدورة األساسية لمدربي منطقة المنيا من االتحاد المصري لكرة القدم 6779م.
حاصل عمى دورة في المغة االنجميزية من الجامعة األمريكية بالقاهرة.






الخصائص البيوميكانيكية لمتصويب بالرأس من الوثب في كرة القدم .
دراسة تحميمية لمكمات األكثر تأثي ار في إصابات الرأس الداخمية لممالكمين .
المتغيرات البيوكينماتيكية لمرحمة االرتكاز والدف في ممارة . sissonne
المتغيـرات البيوكينماتيكيــة لمرحمــة االرتكــاز والــدف فــي ممــارة الشــقمبة الجانبيـة مـ ربـ لفــة لممبــوط المــزدوج عمــى
جماز الحركات األرضية.
تأثير برنامن مقترح باستخدام الحاسب اآللي عمى تحسين المستو الرممي لموثب الطويل" .
إستراتيجية تنظيم السرعة خالل سباق  822متر سباحة حرة بأولمبياد الشباب 4262م .
دراسة تحميمية لممتغيرات البيوكينماتيكية لممارة البد في سباحة الظمر لبعض سباحي  )66-64بنات .

األحببث العلميت املنشىزة مبشبزكت طالة الدزاسبث العليب التي مت اإلشساف عليهب :





