د  /حماده عبد العزيز إبراهيم حبيب

نبذة مختصرة :
القسم :
التربية البدنية وعلوم الحركة

التخصص العام  -التخصص

الدقيق :

التربية البدنية  -علوم الحركة
الرتبة العلمية :
أستاذ مساعد

البريد االلكتروني

الجامعي :

Hamada_habib2002@yahoo.com

الشهادات

والمؤهالت :

دكتوراه الفلسفة في التربية البدنية والرياضية

االهتمامات البحثية والبحوث المنشورة والكتب
والمؤلفات

علم الحركة الرياضية – الميكانيكا الحيوية – التحليل الحركي–

Designed by :
Dr. Hassan Al khalafy

التعلم الحركي – النمو والتطور الحركي – التدريب الرياضي–
فسيولوجيا الرياضة والجهد البدني.

السيرة الذاتية لعضو هيئة التدريس

د /حماده عبد العزيز إبراهيم حبيب
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البيانات الشخصية
االســــم

حمادة عبد العزيز إبراهيم محمد حبيب

تاريخ ومكان الميالد

 1969/8/28م -الزقازيق – الشرقية – جمهورية مصر العربية

البريد االلكتروني
2

Hamada_habib2002@yahoo.de

المؤهالت العلمية
الدرجة العلمية
بكالوريوس التربية
الرياضية
ماجستير التربية
الرياضية
دكتوراه الفلسفة فى
التربية البدنية والرياضية
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التخصص
مالكمة – كرة
القدم
التدريب الرياضي
علوم الحركة
الرياضية

الجهة المانحة لها
كلية التربية الرياضية للبنين
(جامعة الزقازيق)
كلية التربية الرياضية للبنين
(جامعة الزقازيق)
كلية التربية الرياضية للبنين
بالهرم
جامعة حلوان

التاريخ
1992م
1997م
2005م

التخصص ومجاالت االهتمام
التخـصص العام

التربية البدنية والرياضية

التخصص الدقيق

علوم الحركة الرياضية

مـجاالت االهتمام
العلمية

علم الحركة الرياضية – الميكانيكا الحيوية – التحليل الحركي –
التعلم الحركي – النمو والتطور الحركي – التدريب الرياضي –
فسيولوجيا الرياضة والجهد البدني.

السجل الوظيفي
الوظيفة
معيد
مدرس مساعد

جهة العمل وعنوانها
قسم علوم الحركة الرياضية -كلية التربية
الرياضية –جامعة المنصورة

التاريخ
1995/9/16م

قسم علوم الحركة الرياضية – كلية التربية
الرياضية – جامعة المنصورة

1997/10/28م
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مدرس

قسم علوم الحركة الرياضية -كلية التربية
الرياضية – جامعة المنصورة

2005/6/27م

أستاذ مساعد

قسم علوم الحركة الرياضية -كلية التربية
الرياضية – جامعة المنصورة

2011/7/26م

األعمال اإلدارية واللجان
مسمى العمل اإلداري /اللجان والمهام
المشرف األكاديمي لمعمل التحليل الحركي والبيو ميكانيك بكلية التربية
الرياضية – جامعة المنصورة.
عضو المجلس التنفيذي لمشروع تطوير األداء الجامعي بكلية التربية
الرياضية – جامعة المنصورة.

التاريخ
– 2010
2013م
– 2010
2013م

عضو لجنة شئون التعليم والطالب بكلية التربية الرياضية – جامعة
المنصورة
لجنة الدراسات العليا والبحوث بكلية التربية الرياضية – جامعة
عضو
المنصورة
هيئة تحرير المجلة العلمية للعلوم النفسية والتربوية كلية التربية –
عضو
جامعة القصيم.

2008/2007
م2013/2012
م2015/2014
م

عضو بمركز التدريب التربوي – كلية التربية – جامعة القصيم.
عضو لجنة هيكلة المقررات الدراسية الخاصة بقسم علوم الحركة الرياضية
لمرحلتي البكالوريوس والدراسات العليا " ضمن مشروع التأهيل لالعتماد
والتطوير المستمر CIQAP

2015/2014
م2008م.

عضو لجنة مراجعة الخطة البحثية ( )2013-2008لقسم علوم الحركة
الرياضية بكلية التربية الرياضية – جامعة المنصورة

2008م.

عضو لجنة توصيف البرامج األكاديمية والمقررات الدراسية بقسم علوم
الحركة الرياضية – كلية التربية الرياضية بدمياط.

2009/2008
م.

عضو لجنة إعداد المرشد األكاديمي لطالب مرحلة البكالوريوس بكلية التربية 2009م
الرياضية – جامعة المنصورة.
عضو لجنة وضع تصور للمعايير األكاديمية لمرحلة الدراسات العليا – بقسم 2009م.
علوم الحركة الرياضية ،ضمن مشروع التأهيل لالعتماد والتطوير المستمر
CIQAP
2009م.
لجنة الدراسة الذاتية "ضمن مشروع التأهيل لالعتماد والتطوير
عضو
2009م.
CIQAPآلية وخطة تشغيل معمل التحليل الحركي والبيو ميكانيك
المستمرلجنة وضع
عضو
بالكلية لجنة إعداد دليل تقييم أداء الطالب بالبرامج التعليمية .قسم علوم
عضو
الحركة الرياضية ضمن مشروع التأهيل لالعتماد والتطوير المستمر
CIQAP
2010م.
عضو لجنة تصميم استمارة التحليل للورقة األمتحانية بشكل يتناسب مع
طبيعة الدراسة بالكلية – ضمن عملية تطوير نظم االمتحانات وتقويم الطالب.
مركز تطوير األداء الجامعي بالكلية.
2010م.
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عضو لجنة " الرسالة والبرامج التعليمية " ضمن مشروع ضمان الجودة
واالعتماد والتطوير المستمر CIQAP
المنسق التنفيذي للجنة " المراجعة الداخلية " بالكلية ،وحدة ضمان الجودة
واالعتماد والتطوير المستمر CIQAP
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2013/2012
م.
2013/2012
م.

االنتاج العلمي
اسم الباحث
(الباحثين)

عنوان البحث

حمادة عبد العزيز
إبراهيم حبيب

سيكولوجية الحرب على السمنة
باستخدام المعرفة بالنتائج كحافز
ذاتي.

حمادة عبد العزيز
إبراهيم حبيب &
مصطفى محمد
نصر
حمادة عبد العزيز
إبراهيم حبيب &
خالد محمد فريد

تأثير تنمية التوازن الحركي على
التركيب الزمنى لجملة اللكم
وفاعلية األداء المهارى
للمالكمين.
تأثير تنمية القدرات التوافقية على
تحسين مستوى أداء المهارات
المركبة الخاصة بناشئي الجودو
وعالقتها ببعض الباراميترات
الكينماتيكية.
Biomechanical Efficiency
of Long and Recurve Bow
in Archery

حمادة عبد العزيز
إبراهيم حبيب &
حسام حسين

Effectiveness of strength
functional training on
some
physical
and
biomechanical parameters
affecting instep kick for
soccer junior
Time-Series
Analysis
through
Motor
Programming
for
Sequence Punches ",
World Journal of Sport
Sciences
The biomechanics of
athletic Exhaustion of the
lower limb and its
relationship with the
skilful performance of
compound
skills
in
Football

حمادة عبد العزيز
إبراهيم حبيب &
محمد يحيى غيده

حمادة عبد العزيز
إبراهيم حبيب

حمادة عبد العزيز
إبراهيم حبيب

منشور/
غير
منشور
منشور

منشور

تاريخ واجهة النشر
المجلة العلمية -كلية التربية
الرياضية للبنين بالهرم –
جامعة حلوان ،إبريل
2007م.
المجلة العلمية -كلية التربية
الرياضية للبنات – جامعة
الزقازيق ،مارس 2008م.

منشور

المجلة العلمية -كلية التربية
الرياضية للبنين ابوقير –
جامعة اإلسكندرية ،أكتوبر
2008م.

منشور

المجلة العلمية -كلية
التربية الرياضية للبنين،
جامعة الزقازيق ،مارس
2009م.
المجلة العلمية – كلية
التربية الرياضية للبنين
بالقاهرة -جامعة حلوان،
مارس 2010م.

منشور

منشور

World Journal of
Sport Sciences, 3
(s): 60-67, 2010

منشور

 18 th Annual
Congress of the
European
College of Sport
Science
–
Unifying Sport
 Science. 26 th3

حمادة عبد العزيز
إبراهيم حبيب &
مصطفى محمد
نصر
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Effectiveness of Muscular
Strength
Drills
in
Achieving Balance of
Arm
and
Shoulder
Muscles and their Effect
on Kinematic Variables of
Straight Punches

تحت
النشر

29 th June 2013,
Barcelona
–
Spain.
19th
annual
Congress of the
European
College of Sport
– Science, ECSS
Sport
Science
Around
The
Canals. 2 nd -5 th
July
2014,
Amsterdam
Netherlands

الدورات التدريبية
اسم الدورة
تنمية قدرات
أعضاء هيئة
التدريس
تنمية قدرات
أعضاء هيئة
التدريس
تنمية قدرات
أعضاء هيئة
التدريس
تنمية قدرات
أعضاء هيئة
التدريس
تنمية قدرات
أعضاء هيئة
التدريس
تنمية قدرات
أعضاء هيئة
التدريس
تنمية قدرات
أعضاء هيئة
التدريس
تنمية قدرات
أعضاء هيئة
التدريس

عنوان الدورة
إعداد وكتابة البحوث العلمية
ونشرها دوليا
تصميم مقرر ومنهج
توكيد الجودة واالعتماد
الجوانب القانونية
بالجامعات
التدريس بالتقنية
إدارة الوقت واالجتماعات
إدارة الفريق البحثي
النشر العلمي

مكان انعقادها
تاريخها
مركز تطوير األداء
 5-7/11/2006الجامعي
جامعة المنصورة
مركز تطوير األداء
12الجامعي
 14/11/2006جامعة المنصورة
مركز تطوير األداء
18الجامعي
 20/3/2007جامعة المنصورة
مركز تطوير األداء
 6-8/5/2007الجامعي
جامعة المنصورة
مركز تطوير األداء
10الجامعي
 12/6/2007جامعة المنصورة
مركز تطوير األداء
 31/12/2007الجامعي
 02/01/2008جامعة المنصورة
مركز تطوير األداء
24الجامعي
 26/6/2012جامعة المنصورة
مركز تطوير األداء
 1-3/7/2012الجامعي
جامعة المنصورة
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تنمية قدرات
أعضاء هيئة
التدريس
تنمية قدرات
أعضاء هيئة
التدريس
دورة المراجعين
للتعليم الجامعي
دورة المراجعين
للتعليم الجامعي
دورة المراجعين
للتعليم الجامعي
دورة المراجعين
للتعليم الجامعي
دورة المراجعين
للتعليم قبل
الجامعي
دورة المراجعين
للتعليم قبل
الجامعي
دورة المراجعين
للتعليم قبل
الجامعي
دورة TOT

مشروعات البحوث التنافسية
المحلية والدولية

1012/2/2013

الساعات المعتمدة

1215/7/2013

دورة التقويم الذاتي
المؤسسي لمؤسسات التعليم
العالي
دورة نواتج التعلم وخرائط
المنهج -تعليم عالي
التخطيط االستراتيجي
لمؤسسات التعليم العالي
دورة المراجعة الخارجية
لمؤسسات التعليم العالي
التقويم الذاتي وخطط
التحسين لمؤسسات التعليم
قبل الجامعي

2731/3/2011

مركز تطوير األداء
الجامعي
جامعة المنصورة
مركز تطوير األداء
الجامعي
جامعة المنصورة
الهيئة القومية لضمان
الجودة واالعتماد

الهيئة القومية لضمان
10 14/4/2011الجودة واالعتماد
الهيئة القومية لضمان
27 28/4/2011الجودة واالعتماد
الهيئة القومية لضمان
8-12/5/2011
الجودة واالعتماد
2226/5/2011

الهيئة القومية لضمان
الجودة واالعتماد

نواتج التعلم وخرائط المنهج
للتعليم قبل جامعي

2830/5/2011

الهيئة القومية لضمان
الجودة واالعتماد

المراجعة الخارجية
للتعليم قبل جامعي

1216/6/2011

الهيئة القومية لضمان
الجودة واالعتماد

دورة تدريب المدربين
TOT
Pathways of Higher
Education, Egypt

استخدام Office

مهارات استخدام Office

دورة إعداد
المدربين TOT
استخدام التقنية

(مهارات التعلم النشط
والتدريب الفعال)
دمج التقنية في التدريس

استخدام برنامج
SPSS

التحليالت اإلحصائية
باستخدام برنامج SPSS

15-19/2011

مركز تطوير الدراسات
والبحوث – جامعة القاهرة

كلية التربية – جامعة
مارس 2014م .القصيم
عمادة التطوير الجامعي –
ديسمبر
جامعة القصيم ،ديسمبر
2014م.
كلية التربية – جامعة
يناير 2015م .القصيم
كلية التربية – جامعة
ابريل 2015م .القصيم
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المؤتمرات والندوات العلمية
المؤتمر  /الندوة
المؤتمر العلمي الدولي
األول

عنوان المؤتمر /الندوة
"الرياضة الجامعية فى
الدول العربية"

المؤتمر العلمي الدولي
الثاني

" التدريب الميداني
بكليات التربية
الرياضية في ضوء
مشروع ضمان الجودة
واالعتماد في التعليم"
" الرعاية النفسية
للرياضيين"

المؤتمر العلمي الدولي
الثاني لقسم علم النفس
الرياضي
المؤتمر العلمي الدولي
الثالث

" تطوير المناهج
التعليمية فى ضوء
االتجاهات الحديثة
وحاجة سوق العمل"
" نحو واقع أفضل
المؤتمر اإلقليمي
للرياضة فى الدول
الرابع " للمجلس
الدولي للصحة والتربية العربية ومنطقة
الشرق األوسط"
البدنية والترويح
والرياضة والتعبير
الحركي" لمنطقة
الشرق األوسط
" نظم وآليات تطوير
مؤتمر قطاع التربية
قطاع التربية
الرياضية
الرياضية بالجامعات
المصرية"
المؤتمر العلمي الدولي " نحو استثمار أفضل
للرياضة المصرية
الثالث
والعربية "
المؤتمر الدولي األول " اللياقة والعافية
للصحة والبطولة "
المؤتمر العلمي الدولي
الثاني

" استخدام العالمات
التجارية للمنظمات
الرياضية "

التاريخ
فبراير
2006م

مارس
2007م.
إبريل
2007م.
مارس
2008م.

مكان االنعقاد
كلية التربية الرياضية – جامعة
المنصورة ،ضمن فعاليات
األسبوع األول لشباب الجامعات
المصرية بجامعة المنصورة
كلية التربية الرياضية للبنين –
جامعة الزقازيق

بكلية التربية الرياضية للبنين
بالهرم – جامعة حلوان.
كلية التربية الرياضية للبنات –
جامعة الزقازيق
كلية التربية الرياضية للبنين بأبو
قير – جامعة اإلسكندرية

أكتوبر
2008م.

فبراير
2009م.
مارس
2009م.

كلية التربية الرياضية – جامعة
المنصورة
كلية التربية الرياضية للبنين -
جامعة الزقازيق

من3/28إلى ب قاعة المؤتمرات الكبرى بمدينة
 200/3/30نصررررررر بالقاهرة -جمعية العلوم
الريرراضرررررريررة ،برعررايررة المجلس
9م
القومي للرياضة
كلية التربية الرياضرررية – جامعة
إبريل
2009م .المنصورة
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Faculty of Physical
Education for men –
Helwan University,
Cairo, Egypt

Physical
23-24
Education &
March, Sport Challenges
2010
of the 3rd
Millennium
Great conference hall,
" Sport of Arab
Cairo, Egypt
Universities –
prospects and
aspirations"
October
Events within
2010
the sports
tournament for
the second Arab
universities,
 جامعة،كلية التربية الرياضررررررية
" إبداعات المنظمات
المنصورة
نوفمبر
الرياضية األولمبية
م2012
لتطوير اإلنجاز
الرياضي
European College of
Unifying Sport
Sport Science,
26 th -29 Science
Barcelona – Spain
th June
2013
Sport Science
European College of
Sport Science, 2 nd -5 th Around The
Amsterdam - July 2014 Canals
Netherlands.

The 13th
International
Scientific
Conference
The 1th
International
Scientific
Conference

المؤتمر العلمي الدولي

18 th Annual
Congress of the
European
College of Sport
Science, ECSS
19th annual
Congress of the
European
College of Sport
Science, ECSS
األنشطة التدريسية

الدراسات
العليا
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المرحلة
الجامعية









المقررات التدريسية التي
ساهم في تدريسها
علم الحركة الرياضي
الميكانيكا الحيوية
)1( التحليل الحركي
أساسيات علم الحركة
)1( التعلم الحركي
الحاسب اآللي
)1(النمو والتطور الحركي
تحليل األداء الحركي
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التربية الحركية
تطبيقات في علوم الحركة -ماجستير
أساسيات علم الحركة الرياضية -ماجستير
حلقات بحث فى علوم الحركة الرياضية -ماجستير
التعلم الحركي (- )2ماجستير
النمو والتطور الحركي (- )2ماجستير
التحليل الحركي (- )2ماجستير
طرق البحث العلمي فى علوم الحركة الرياضية-ماجستير
التحليل البيوميكانيكى للمهارات الحركية -دكتوراه
حلقات بحث في علوم الحركة الرياضية -دكتوراه
تطبيقات فى الميكانيكا الحيوية -دكتوراه

اسم عضو هيئة التدريس:

























التوقيع

د/حمادة عبد العزيز إبراهيم حبيب
اسم رئيس الــقســم:

التوقيع

د /عبد العظيم بن سعود العتيبي
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