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 أ8 1 / / 4  تا يخ لمياد
 طفا أ+  متز
 غير مدخنأ

لمها
 Teaching Skills
 Work Under Pressure
 English (Speaking–Writing–Reading)
 Poser
 3D Max
 Spss
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 Computer (software – Hardware)
 Winanalysis
 Kinovea
 Microsoft Office
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لمؤها لعلمية
لفلسـفة ي لتريية لريايـية – لتخصص لدقيق " لميكانيكا لحيوية "
 دكتو
يعنو [يعض لبـا متر لبيوميكـانيكيـة كمحـدد لبرنامر تد يب يااـــتخد
لتمرينا لخاصـة لتحسين د مها لهجمة لمغير ي اا لشيش  1يتقدير عا
متيا مع مرتبة لشـــرجأ عامعة يو اـــعيد – كلية لتريية لريايـــية ينين ينا
يبو اعيد  1 / /1مع لتوصية يطباعة لراالة على نفقة لجامعةأ
 ماعســـتير لتريية لريايـــية – لتخصـــص لدقيق " لميكانيكا لحيوية " كان
لراــالة يعنو [كينماتيكية د لهجمة لمغاير د خو خا ور ج لمبا لد
اعب اا لشيش (د اة مقا نة) 1يتقدير عا متيا مع مرتبة لشرجأ عامعة قنا
لسـوي كلية لتريية لريايـية يبو اعيد  112/ 1/8مع لتو صية يطباعة لراالة
على نفقة لجامعةأ
 يكالو يو تريية يايـية – قسـ لتد ي لرياي – يتقدير عا عيد عد أ عامعة
قنا لسوي كلية لتريية لريايية يبو اعيد ،مايو  11تقدير عا عيد عد أ
لووائف لت شغلها
يكلية لتريية ،عامعة لقصي  ،قس لتريية لبدنية علو لحركة من
 اـتا مشـا
حتى تا يخهأ
تا يخ 1 2/ /
 اـتا مسـاعد يكلية لتريية ،عامعة لقصـي  ،قس لتريية لبدنية علو لحركة من
حتى  1 2/ /2أ
تا يخ 1 / 1/1
دكتو يكلية لتريية لريايية للبنين لبنا يبو اعيد ،عامعة يو اعيد ،قس
 مد
حتى تا يخهأ
لتد ي لرياي علو لحركة من تا يخ 1 / /1

 معيد يكلية لتريية لريايـية للبنين لبنا يبو اعيد ،عامعة يو اعيد ،قس لتد ي
حتى  112/ / 2أ
لرياي علو لحركة من تا يخ 11 / /1
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مساعد يكلية لتريية لريايية للبنين لبنا يبو اعيد ،عامعة يو اعيد ،قس
 مد
حتى  1 / /1أ
لتد ي لرياي علو لحركة من تا يخ 112/ / 2

أيحا لعلمية لمنشو
لتو يقيـة لخاصـــة يالهجمة عك لمغير على يعض
 "تـثيير تنميـة يعض لقـد
لبا متر لبيوميكانيكية لمبا
، اــا لشــيش" كلية لتريية لريايــية للبنا

 أ1 /4/

،لمجلة لعلمية

 "Design 3D Educational Animation Software on the Basis of Some
Biomechanical Parameters for Learning Some Basic Skills in Boxing",

the international edition of the official, peer-reviewed journal of the
faculty of physical education, abu-qir Alexandria university. 20/1/2015

اــا لشــيش يقا لبعض لمتغير لبيوميكانيكية" مجلة
 " لبنا لهجوم لمبا
 أ1 4/ / ،  عامعة ايو،ايو لعلو ينو لتريية لريايية
لد اعب

ور ج لمبا

 عامعة،لتريية لريايية

" لخاصــة يمنطقة لقصي

 " لتحليـو لكينمـاتيك أد لهجمـة لقاطعة د خو خا
اـا لشـيش (د اـة مقانة)" مجلة اـيو لعلو ينو

 أ1 2/4/ ، ايو

احتياعا

لريايـ يثندية مر كز

 كلية لتريية لريايية ينينآ،لتريية لريايية

 تقوي لنشـا

لد اا ي
لمجلة لعلمية للبحو
 أ1 2/ / ،ينا يبو اعيد

 The Kinematics Analysis of Running on Multi-Inclination (Comparative
Study), Assiut Journal of Sport Science and Arts, Vol. 2, 31/12/2015.
 Speed loss analysis during Illinois agility run test in light of some Biokinematics parameters), Assiut Journal of Sport Science and Arts, Vol.
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3, 1/6/2016.
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لسير لذ تية يقا أنشطة عضو هيئة لتد ي
ا  :أنشطة لتد يسية:
أنشطة
 تد ي
 تد ي
 تد ي
 تد ي
 تد ي
 تد ي

آ

آ

لتد يسية يجمهو ية مصر لعريية:
ماد عل لحركةأ
ماد لميكانيكا لحيويةأ
ماد تطبيقا ي لحاا آل ي لمجا
ماد لكمبيوترأ
آ اا لشيشأ
ماد لمبا
ماد  Biomechanicsأ

لرياي أ

أنشطة لتد يسية يالمملكة لعريية لسعودية:
 تد ي ماد مباد لسباحة ينظا لساعا لمعتمد أ
 تد ي ماد مباد كر لسلة ينظا لساعا لمعتمد أ
 تد ي ماد مباد عل لحركة ينظا لساعا لمعتمد أ
 يلسفة تا يخ لتريية لبدنية ينظا لساعا لمعتمد أ
لمضما ( ) ينظا لساعا
 لمباد ااااية لمسايقا لميد

لمعتمد أ

االي لتقيي تنوعها:
دآ
كما تنوع االي لتقيي للمستو
لعمليةأ
 اختبا
لنظريةأ
 اختبا
 لتقوي لصف أ
 لتقيي إلكتر ن لمنزل أ
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لتحصيل

لمعري للطا

منها:
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تنوعها:
االي لتد ي
آ
قد اــتخد لمتقد اــالي متنوعة ي تد ي لمو د لد اــية تنوع هذ
لتكنولوع منها:
اااي تميز يحد يتها مو كبتها للتطو لعلم
 نظا لفو ما 4 MATأ
 لتعل إلكتر ن أ
 اتخد لسبو لذكية " لتفاعلية"أ
لمها أ
لتكليفا
 لو عبا
 لعصف لذهن أ
لعموأ

 أنشطة لصفية

تقيي لطا لعضو هيئة لتد ي :
اتما
آ
يعبئها لطا لك تظهر له
ت تقيي لمتقد من خا اــتما اــتبيا يج
لنتيجة على لموقع إلكتر ن للجامعة ،شـا معدا لتقيي عميعها للى تمكن عضو
هيئة لتد ي من لماد لعلمية ،قد ته على توصيو لمعلومة ،غيرها من ينود ااتما
لت تقي مستو عضو هيئة لتد ي أ

يانيا  :أنشطة لبحثية:
آ أنشطة لبحثية يجمهو ية مصر لعريية:
لتد يبية:
آ لد
:FLDP
 د112/1/8 – 2
االي لبحث لعلم

 2آ 112/8/ 8
اتصا لفعا
 مها
آ 112/ / 1
 نظا لساعا لمعتمد
 2آ 112/2/
لفعا
لعر
 مها
 2آ112/2/2
أ ما
 لد
آ11 / 1/ 4
 نظ امتحانا تقوي لطا
11 /2/ – 1
لجو ن لقانونية لمالية يالجامعا

11 /2/ – 2
لوق يغو لعمو
 لد
– 11 / / 1
لتفكير لفعا
 مها
لت تشـــمو مجموعة من لد
 حزمة إعد د لمهن لتريو للمعل لجامع
( لتد ي لفعا – اـــتخد لتكنولوعيا ي لتد ي – لتد ي لمصـــغر ) يامتيا
– 112/2/
كا أ على مجموعتهأ
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لتد ي

آ/2/ 1
/2/ – 2
– /2/11
/8/ 2 – 4
– / /4
/ / – 1/11
/4/ – 2
– / 1/ 4

11
11
11
1
1
1
11
11
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:FLDC
 دخاقيا لمهنة
د

اتخد لتكنولوعيا لحديثة ي

لتفكير إيتكا
 مها
 مشر عا لبحو لتنايسية
 تنظي لمؤتمر لعلمية
لنشر لعلم للبحو

اتجاها لحديثة ي لتد ي

 نظ امتحانا تقوي لطا

حقوق إنسا من لجامعة أمريكية يالقاهر :
 د مباد حقوق إنسا
 يرنامر حقوق إنسا لجز أ
 يرنامر حقوق إنسا لجز لثان
 يرنامر حقوق إنسا لجز لثالث
 مصم مناهر حقوق إنسا لجز أ
 مصم مناهر حقوق إنسا لجز لثان
غير كاديمية:
 د TOEFL يد عة 4 1
 لغة نجليزية من معهد  AXONيتقدير ممتا أ
 Microsoft Office 2000 يتقدير ممتا
لجود :
 د حاصو على شهاد مر عع خا ع من لهيئة لقومية لضما عود
إعد د كمر عع خا ع
يجمهو ية مصر لعريية لت تتضمن (د
نظ لمعلوما للمر ععين لخا عيين)
للمر ععين لخا عيينآ د
 لمر ععو لخا عيو يمؤاسا لتعلي لعال
لـمـتـقــدمــة للمر ععين لخــا عيين للتعي
 لــد
لمحاكا

11 /2/ 1 – 2
– 11 / 1/ 2
 8آ 118/1/
2آ 118/4/
 2آ 118/ /
118/ /

111/4/ 1
1 /1
أ111/4/ – 1

إعتماد
لتعلي
لمحاكا
–د
لت تشمو لتال :
– 118/ /2
لعــال – نمــا
– 118/1/4
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آ لمؤتمر لعلمية:
لذ يعو " لمؤتمر لد ل لعلو لرياية الصحة
ي لمؤتمر لد ل
 شا
لــبــدنــيــة" " International Conference on Sports Science and
–  1 2/ / 1ي اــينامو عر ند
 " Physical Healthلمقا ي لفتر من
كولومبو يد لة ايريانكاأ
لذ يعنو " لجود إعتماد يين لو قع لطموحا "
ي لمؤتمر لد ل
 شا
لمقا يجامعة لقاهر ي 11 /4/ 2
لذ يعنو " لمعايير لقيااية لطريق نحو لجود
ي لمؤتمر لد ل
 شـا
إعتماد" لمقا يجامعة لقاهر ي لفتر من آ 11 /2/
لمقامة يجمهو ية
لعريية لحادية عشــر 11
ي تنظي يعاليا لد
 شــا
مصر لعرييةأ
ي لمؤتمر لد ل أ لمبياد لمعاقين لذ يعنو "لعاقت اـــر قوت "
 شـــا
لمقا ي لفتر من  1آ118/2/ 4

لذ يعنو "يلســـفة إيد
 عضـــو للجنـة لتنظيمية للمؤتمر لعلم لد ل
مكتو " ي
إيتكا ي لمجا لريايـ " تح عاية امو لشيخ "محمد ين شد
 1 /8أ
ياأاكند ية لت تح
مبا
شـة لعمو لمقامة ي قاعة اـو
ي
 شـا
إيد " ي  112/2/ 1أ
عنو "لعد د مد يين لمكايحة مر
آ أنشطة لبحثية يالمملكة لعريية لسعودية:
عامعة لقصي يالمملكة لعريية لسعودية
آ د
1 4/ / 8 – 4
لتعلي لنشط لتد ي لفعا "لعد د لمد يين "
 مها
 412/4/ 4هـ
االي لتقيي لصف

 412/4/ 4هـ
 دمر لتقنية ي لتعلي " "
 412/ / – 1هـ
لتحليا إحصائية يإاتخد SPSS

1 4/ /4 – 1
 د ئر لتعل لطبيعية  4 MATلجز أ أ
12/8/ 4– 1
 د ئر لتعل لطبيعية  4 MATلجز لثان أ
– 1 4/ /
لخر ئط لذهنية

12/ /2
 توحيد ايااة يبط لجود
1 / / – 1 2/ /
 تطبيقا يرنامر  SPSSي لبحث لعلم
آ لمشا يع لبحثية( :مريق ) 1
 مشـــر يحث تحـ عنو "تقوي لنشـــا لريـايـــ يثندية مر كز
احتياعا لخاصـة ي منطقة لقصي "أ هو مشر يحث حصو على دع من عامعة
لقصي يالمملكة لعريية لسعوديةأ
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1آ لمساهمة ي يع شث لقس لعلم :
يجامعة لقصي ي  1 2/ /أ
 ت ترقيته للى د عة اتا مشا
 حاصـو لمتقد على شهاد تقدير ي تفعيو لنشا لرياي يقس لتريية لبدنية
علو لحركة يجامعة لقصي أ
 حاصـو لمتقد على شهاد تقدير ي عهود لمتميز يقس لتريية لبدنية علو
لحركة يجامعة لقصي للعا لجامع  41 / 412هـأ
 حاصـو على تقيي ممتا على لفصو لد اية لت قا يالتد ي يها ي لمملكة
لعريية لسعوديةأ
 حاصو على ييقة من كلية لتريية يجامعة لقصي ااتقد مة عدد من عضا هيئة
لتد ي للعمو يكلية لتريية يجامعة لقصي أ
 حاصو شهاد حسن اير الو من كلية لتريية عامعة لقصي أ
 حاصو لمتقد على شهاد تقدير لتميز لعلم من عامعة قنا لسوي أ

يالثا  :أنشطة لجامعية لمجتمعية:
لمجتمعية يجمهو ية مصر لعريية:

أنشطة لجامعية
آ
آ لجمعيا لعلمية:
لـجـمعيــة لــد ليــة للميكــانيكــا لحيويــة International society of

 ،Biomechanicsق لعضوية ( )221أ
لـجـمـعـيــة أمـريكيــة للميكــانكيــا لحيويــة American society of

– ( Biomechanicsل يت لتجديد للعا لحال )أ
 عمعية يو ية لنشر لأيحا إلكتر نية Research Gateأ
آ نشطة مجتمعية يجمهو ية مصر لعريية:
 عضــو ي حد يــما لجود يكلية لتريية لريايــية عامعة يو اــعيد منذ عا
() 114أ
ئي معيا ( لمعايير أكاديمية) يكلية لتريية لريايية يبو اعيد للعا لد ا

 1 – 11أ
 منسـق قسـ لتد ي لريايـ علو لحركة يكلية لتريية لريايية يبو اعيد
لوحد يما لجود للعا لد ا  1 – 1 1أ
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1آ لخبر لعملية يجمهو ية مصر لعريية:
تد يبية كمد كر لسرعةأ
 د
تد يبية كمحك كر لسرعةأ
 د
مختلفةأ
 حاصو على عد شهاد تقديرية من يطوا مبا
 اع اايق ياإتحا لمصر للمبا أ
ي نو د (ناد مسي – ناد يو يؤ د لرياي – مركز
 مد اـايق للمبا
شبا يو يؤ د)
 ت شكر ي لعديد من لراائو لعلميةأ
لقبو يكليا لتريية لرياييةأ
ختبا
 شا
ي إشر ج على ليو لد ا أ
 شا
 مرشد كاديم لطا مرحلة لبكالو ي (عامعة يو اعيد)أ
 حاصو عد شهاد شكر تقدير من لحركة لكشفية يجمهو ية مصر لعرييةأ
 حاصو على شهاد تقدير من معهد لعد د لقاد يحلو أ
 حاصـو عد شـهاد شكر تقدير من كلية لتريية لريايية يبو اعيد ي مجا
أنشطة لطايية يجمهو ية مصر لعرييةأ
 حاصـو على شـهاد خبر من ناد لمؤاــسة لعسكرية ياإاماعيلية لتايع للقو
لمسلحة لتد ي لفريق لخماا لحديث لرياية اا لشيش لسباحةأ

أنشطة لجامعية لمجتمعية يالمملكة لعريية لسعودية:
آ
آ نشطة مجتمعية يالمملكة لعريية لسعودية:
 مرشد كاديم لطا مرحلة لبكالو ي (عامعة لقصي )أ
آ















للجا :
لعا لجامع  412/ 414هـ:
لجنة لجود يقس لتريية لبدنية علو لحركةأ
لجنة عما امتحانا يقس لتريية لبدنية علو لحركةأ
لعا لجامع  412/ 412هـ:
لجنة لجود يقس لتريية لبدنية علو لحركةأ
لجنة لقتر نشا كلية علو لرياية يقس لتريية لبدنية علو لحركةأ
لجنة عمو خطة لد اا لتكميلية يقس لتريية لبدنية علو لحركةأ
لجنة تشكيو أ لويا لبحثية يقس لتريية لبدنية علو لحركةأ
ختيا لمعيدين يقس لتريية لبدنية علو لحركةأ
لجنة يع ختبا
لجنة عمو يرنامر لماعستير يقس لتريية لبدنية علو لحركةأ
لجنة مر ععة تحسين خطة قس لتريية لبدنية علو لحركةأ
لعا لجامع  41 / 412هـ:
لجنة لجود يقس لتريية لبدنية علو لحركةأ
لجنة تشكيو أ لويا لبحثية يقس لتريية لبدنية علو لحركةأ
ختيا لمعيدين يقس لتريية لبدنية علو لحركةأ
لجنة يع ختبا
لجنة عمو يرنامر لماعستير يقس لتريية لبدنية علو لحركةأ
لجنة مر ععة تحسين خطة قس لتريية لبدنية علو لحركةأ
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1آ لمجال :
مانة مجل كلية لتريية يجامعة لقصي من لعا لجامع  412 / 414هـــ حتى

تا يخهأ
 عضـو مجل قس لتريية لبدنية علو لحركة من لعا لجامع  412 / 414هـ
حتى تا يخهأ
 مدير شئو عضا هيئة لتد ي يكلية لتريية عامعة لقصي منذ ( 412هـ) حتى
تا يخهأ
 مدير لشئو لتعليمية يكلية لتريية عامعة لقصي منذ ( 412هـ) حتى تا يخهأ

آ مد خدمة لجامعة لكلية أ :
 قا يالتوصــية ااــتقد ياية من عضــا هيئة لتد ي للعمو يجامعة لقصــي ،
حاصو على خطايا يذلكأ
لد اا ي لتريية لريايية" ،مجلة
 قا ينشر يحث ي لمجلة لعلمية للبحو
كلية لتريية لريايـية ينين – ينا يبو اعيد" قد حمو لبحث ا لباحث ويفته
ي كليته أ ينا يتر إعا  ،علما يثنه قد حصــو لباحث على دع مال من عامعة
لقصي لقا لك لبحثأ
 قا ينشـر يحثين ي مجلة اـيو لعلو ينو لتريية لريايية ،عامعة ايو
قد حمو لبحث ا لباحث ويفته ي كليته أ ينا يتر إعا أ

C.V Dr. Hani Abdul Aziz Saleh
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