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 Computer (software – Hardware)
 Winanalysis
 Kinovea
 Microsoft Office
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المؤهالت العلمية
 دكتوراه الفلسـفة ي التريية الريايـية – التخصص الدقيق " الميكانيكا الحيوية "
يعنوان [يعض البـارامترات البيوميكـانيكيـة كمحـددات لبرنامر تدريب يااـــتخدام
التمرينات الخاصـة لتحسين أداء مهارة الهجمة المغيرة ي االح الشيش ] يتقدير عام
امتياز مع مرتبة الشـــرج .عامعة يوراـــعيد – كلية التريية الريايـــية ينين ينات
يبوراعيد 1100/7/10م مع التوصية يطباعة الراالة على نفقة الجامعة.
 ماعســـتير التريية الريايـــية – التخصـــص الدقيق " الميكانيكا الحيوية " وكان
الراــالة يعنوان [كينماتيكية أداء الهجمة المغايرة داخو وخارج وروج المباراة لد
العب االح الشيش (درااة مقارنة)] يتقدير عام امتياز مع مرتبة الشرج .عامعة قناة
السـوي كلية التريية الريايـية يبوراعيد 1112/01/8م مع التوصية يطباعة الراالة
على نفقة الجامعة.
 يكالوريوس تريية ريايـية – قسـ التدري الرياي – يتقدير عام عيد عداً .عامعة
قناة السوي كلية التريية الريايية يبوراعيد ،مايو 1111م تقدير عام عيد عداً.
الووائف الت شغلها
 أاـتا مشـار يكلية التريية ،عامعة القصي  ،قس التريية البدنية وعلوم الحركة من
تاريخ 1102/01/7م وحتى تاريخه.
 أاـتا مسـاعد يكلية التريية ،عامعة القصـي  ،قس التريية البدنية وعلوم الحركة من
تاريخ 1100/01/10م وحتى 1102/01/2م.
 مدرس دكتور يكلية التريية الريايية للبنين والبنات يبوراعيد ،عامعة يوراعيد ،قس
التدري الرياي وعلوم الحركة من تاريخ 1100/0/10م وحتى تاريخه.

 معيد يكلية التريية الريايـية للبنين والبنات يبوراعيد ،عامعة يوراعيد ،قس التدري
الرياي وعلوم الحركة من تاريخ 1111/01/1م وحتى 1112/01/12م.
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 مدرس مساعد يكلية التريية الريايية للبنين والبنات يبوراعيد ،عامعة يوراعيد ،قس
التدري الرياي وعلوم الحركة من تاريخ 1112/01/12م وحتى 1100/0/10م.

األيحاث العلمية المنشورة
" تـثيير تنميـة يعض القـدرات التوايقيـة الخاصـــة يالهجمة عك المغيرة على يعض
البارامترات البيوميكانيكية لمبارزي اــالح الشــيش" كلية التريية الريايــية للبنات،

المجلة العلمية1101/4/11 ،م.
 "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

" البناء الهجوم لمبارزي اــالح الشــيش ويقاً لبعض المتغيرات البيوميكانيكية" مجلة
أايوط لعلوم وينون التريية الريايية ،عامعة أايوط1104/01/0 ،م.
" التحليـو الكينمـاتيك ألداء الهجمـة القاطعة داخو وخارج وروج المباراة لد العب
اـالح الشـيش (درااـة مقانة)" مجلة أاـيوط لعلوم وينون التريية الريايية ،عامعة

أايوط1102/4/0 ،م.
 تقوي النشـاط الريايـ يثندية ومراكز وي االحتياعات الخاصــة يمنطقة القصي "

المجلة العلمية للبحوث والدرااات ي التريية الريايية ،كلية التريية الريايية ينين-
ينات يبوراعيد1102/01/8 ،م.
 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.

3, 1/6/2016.
C.V Dr. Hani Abdul Aziz Saleh
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السيرة الذاتية ويقاً ألنشطة عضو هيئة التدري
أوالً :األنشطة التدريسية:
التدريسية يجمهورية مصر العريية:
مادة عل الحركة.
مادة الميكانيكا الحيوية.
مادة تطبيقات ي الحاا اآلل ي المجال الرياي .
مادة الكمبيوتر.
مادة المبارزة  -االح الشيش.
مادة . Biomechanics

أ-

األنشطة
 تدري
 تدري
 تدري
 تدري
 تدري
 تدري

ب-

األنشطة التدريسية يالمملكة العريية السعودية:
 تدري مادة مبادئ السباحة ينظام الساعات المعتمدة.
 تدري مادة مبادئ كرة السلة ينظام الساعات المعتمدة.
 تدري مادة مبادئ عل الحركة ينظام الساعات المعتمدة.
 يلسفة وتاريخ التريية البدنية ينظام الساعات المعتمدة.
 المبادئ االاااية لمسايقات الميدان والمضمار ( )0ينظام الساعات المعتمدة.

أاالي التدري وتنوعها:
ج-
وقد ااــتخدم المتقدم أاــالي متنوعة ي تدري المواد الدرااــية وتنوع هذه
االااي وتميزت يحدايتها ومواكبتها للتطور العلم والتكنولوع ومنها:
 نظام الفورمات .4 MAT
 التعل اإللكترون .
 ااتخدام السبورة الذكية "التفاعلية".
 الواعبات والتكليفات والمهام.
 العصف الذهن .
 ورش العمو.
 األنشطة الصفية
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أاالي التقيي وتنوعها:
د-
كما تنوع أاالي التقيي للمستو التحصيل والمعري للطالب ومنها:
 االختبارات العملية.
 االختبارات النظرية.
 التقوي الصف .
 التقيي اإللكترون المنزل .

ااتمارات تقيي الطالب لعضو هيئة التدري :
ه-
ت تقيي المتقدم من خالل ااــتمارة ااــتبيان يج أن يعبئها الطالب لك تظهر له
النتيجة على الموقع اإللكترون للجامعة ،وأشـارت معدالت التقيي عميعها للى تمكن عضو
هيئة التدري من المادة العلمية ،وقدرته على توصيو المعلومة ،وغيرها من ينود االاتمارة
الت تقي مستو عضو هيئة التدري .

يانياً :األنشطة البحثية:
أ -األنشطة البحثية يجمهورية مصر العريية:
 -0الدورات التدريبية:
 دورات :FLDP1112/1/8 – 2م
 أاالي البحث العلم
1112/8/18 -12م
 مهارات االتصال الفعال
1112/8/11 -10م
 نظام الساعات المعتمدة
1112/2/8- 2م
 مهارات العرض الفعال
1112/2/2- 2م
 لدارة األزمات
1118/01/04- 01م
 نظ االمتحانات وتقوي الطالب
1118/2/01 – 01م
 الجوان القانونية والمالية يالجامعات
1118/2/8 – 2م
 لدارة الوق ويغوط العمو
1117/1/11 – 08م
 مهارات التفكير الفعال
 حزمة اإلعداد المهن التريوي للمعل الجامع والت تشـــمو مجموعة من الدورات
(التدري الفعال – ااـــتخدام التكنولوعيا ي التدري – التدري المصـــغر ) يامتياز
1112/2/18 – 07م
وكان األول على مجموعته.
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1117/2/11- 10م
1117/2/8 – 2م
1117/2/11 – 18م
1101/8/12 – 14م
1101/7/4 – 1م
1101/00/0 – 01/11م
1117/4/07 – 02م
1118/01/04 – 01م
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 دورات :FLDC آداب وأخالقيات المهنة
 ااتخدام التكنولوعيا الحديثة ي التدري
 مهارات التفكير اإليتكاري
 مشروعات البحوث التنايسية
 تنظي المؤتمرات العلمية
 النشر العلم للبحوث
 االتجاهات الحديثة ي التدري
 نظ االمتحانات وتقوي الطالب

 دورات حقوق اإلنسان من الجامعة األمريكية يالقاهرة: مبادئ حقوق اإلنسان
 يرنامر حقوق اإلنسان الجزء األول
 يرنامر حقوق اإلنسان الجزء الثان
 يرنامر حقوق اإلنسان الجزء الثالث
 مصم مناهر حقوق اإلنسان الجزء األول
 مصم مناهر حقوق اإلنسان الجزء الثان
 دورات غير أكاديمية: TOEFL يدرعة 471
 لغة انجليزية من معهد  AXONيتقدير ممتاز.
 Microsoft Office 2000 يتقدير ممتاز

1117/2/01 – 2م
1118/01/02 – 01م
1118/1/11- 08م
1118/4/8 -2م
1118/7/17- 12م
1118/8/07م

1111/4/01م
1100/01م
1111/4/17 – 1.م

 دورات الجودة: حاصو على شهادة مراعع خارع من الهيئة القومية لضمان عودة التعلي واإلعتماد
يجمهورية مصر العريية والت تتضمن (دورة اإلعداد كمراعع خارع – دورة المحاكاة
للمراععين الخارعيين -دورة نظ المعلومات للمراععين الخارعيين) والت تشمو التال :
1118/1/2 – 0م
 المراععون الخارعيون يمؤاسات التعلي العال
 الــدورة الـمـتـقــدمــة للمراععين الخــارعيين للتعي العــال – نمــا ج
1118/1/4 – 0م
المحاكاة
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 -1المؤتمرات العلمية:
 شار ي المؤتمر الدول والذي يعوان "المؤتمر الدول لعلوم الرياية وااللصحة
الــبــدنــيــة" " International Conference on Sports Science and
 " Physical Healthوالمقام ي الفترة من 1102/8/11 – 10م ي اــينامون عراند
كولومبو يدولة ايريالنكا.
 شار ي المؤتمر الدول والذي يعنوان "الجودة واإلعتماد يين الواقع والطموحات"
والمقام يجامعة القاهرة ي 1118/4/02م
 شـار ي المؤتمر الدول والذي يعنوان "المعايير القيااية والطريق نحو الجودة
واإلعتماد" والمقام يجامعة القاهرة ي الفترة من 1118/2/11- 10م
 شــار ي تنظي يعاليات الدورة العريية الحادية عشــر 1117م والمقامة يجمهورية
مصر العريية.
 شـــار ي المؤتمر الدول ألولمبياد المعاقين والذي يعنوان "لعاقت اـــر قوت "
والمقام ي الفترة من 1118/2/04- 01م

 عضـــو اللجنـة التنظيمية للمؤتمر العلم الدول والذي يعنوان "يلســـفة اإليدا
واإليتكار ي المجال الريايـ " تح رعاية امو الشيخ "محمد ين راشد آل مكتوم" ي
1101/8م.
 شـار ي ورشـة العمو والمقامة ي قاعة اـوزان مبار ياألاكندرية والت تح
عنوان "لعداد مدريين لمكايحة مرض اإليدز" ي 1112/2/11م.
ب -األنشطة البحثية يالمملكة العريية السعودية:
 -0دورات عامعة القصي يالمملكة العريية السعودية
1104/01/08 – 04م
 مهارات التعلي النشط والتدري الفعال "لعداد المدريين "0
0412/4/04هـ
 أاالي التقيي الصف
0412/4/04هـ
 دمر التقنية ي التعلي ""0
0412/1/10 – 11هـ
 التحليالت اإلحصائية يإاتخدام SPSS
1104/01/4 – 1م
 دائرة التعل الطبيعية  4 MATالجزء األول.
1102 / 8 / 04 – 01م
 دائرة التعل الطبيعية  4 MATالجزء الثان .
1104/01/1 – 0م
 الخرائط الذهنية
1102 /1 /12م
 توحيد ايااة يبط الجودة
1102/01/17م – 1107/0/0م
 تطبيقات يرنامر  SPSSي البحث العلم
 -1المشاريع البحثية( :مريق )01
 مشـــرو يحث تحـ عنوان "تقوي النشـــاط الريـايـــ يثندية ومراكز وي
االحتياعات الخاصـة ي منطقة القصي " .وهو مشرو يحث حصو على دع من عامعة
القصي يالمملكة العريية السعودية.
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 -1المساهمة ي ريع شثن القس العلم :
 ت ترقيته للى درعة أاتا مشار يجامعة القصي ي 1102/01/7م.
 حاصـو المتقدم على شهادة تقدير ي تفعيو النشاط الرياي يقس التريية البدنية
وعلوم الحركة يجامعة القصي .
 حاصـو المتقدم على شهادة تقدير ي عهودة المتميزة يقس التريية البدنية وعلوم
الحركة يجامعة القصي للعام الجامع 0417/ 0412هـ.
 حاصـو على تقيي ممتاز على الفصول الدرااية الت قام يالتدري يها ي المملكة
العريية السعودية.
 حاصو على وييقة من كلية التريية يجامعة القصي الاتقدامة عدد من أعضاء هيئة
التدري للعمو يكلية التريية يجامعة القصي .
 حاصو شهادة حسن اير والو من كلية التريية عامعة القصي .
 حاصو المتقدم على شهادة تقدير لتميزه العلم من عامعة قناة السوي .

يالثاً :األنشطة الجامعية والمجتمعية:
األنشطة الجامعية والمجتمعية يجمهورية مصر العريية:
أ-
 -0الجمعيات العلمية:
 الـجـمعيــة الــدوليــة للميكــانيكــا الحيويــة International society of
 ،Biomechanicsرق العضوية (.)2218
 الـجـمـعـيــة األمـريكيــة للميكــانكيــا الحيويــة American society of
– ( Biomechanicsل يت التجديد للعام الحال ).
 عمعية يواية النشر لأليحاث اإللكترونية .Research Gate
 -1أنشطة مجتمعية يجمهورية مصر العريية:
 عضــو ي وحدة يــمان الجودة يكلية التريية الريايــية عامعة يوراــعيد منذ عام
(1114م).
 رئي معيار (المعايير األكاديمية) يكلية التريية الريايية يبوراعيد للعام الدراا
1100 – 1101م.
 منسـق قسـ التدري الريايـ وعلوم الحركة يكلية التريية الريايية يبوراعيد
لوحدة يمان الجودة للعام الدراا 1100 – 1101م.
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 -1الخبرات العملية يجمهورية مصر العريية:
 دورة تدريبية كمدرب كرة السرعة.
 دورة تدريبية كمحك كرة السرعة.
 حاصو على عدة شهادات تقديرية من يطوالت مبارزة مختلفة.
 الع اايق ياإلتحا المصري للمبارزة.
 مدرب اـايق للمبارزة ي نوادي (نادي رمسي – نادي يوريؤاد الرياي – مركز
شباب يوريؤاد)
 ت شكره ي العديد من الراائو العلمية.
 شار اختبارات القبول يكليات التريية الريايية.
 شار ي اإلشراج على اليوم الدراا .
 مرشد أكاديم لطالب مرحلة البكالوري (عامعة يوراعيد).
 حاصو عدة شهادات شكر وتقدير من الحركة الكشفية يجمهورية مصر العريية.
 حاصو على شهادة تقدير من معهد لعداد القادة يحلون.
 حاصـو عدة شـهادات شكر وتقدير من كلية التريية الريايية يبوراعيد ي مجال
األنشطة الطاليية يجمهورية مصر العريية.
 حاصـو على شـهادة خبرة من نادي المؤاــسة العسكرية ياإلاماعيلية التايع للقوات
المسلحة لتدري الفريق الخماا الحديث لريايةة االح الشيش والسباحة.

األنشطة الجامعية والمجتمعية يالمملكة العريية السعودية:
ب-
 -0أنشطة مجتمعية يالمملكة العريية السعودية:
 مرشد أكاديم لطالب مرحلة البكالوري (عامعة القصي ).
-1















اللجان:
لعام الجامع 0412/0414هـ:
لجنة الجودة يقس التريية البدنية وعلوم الحركة.
لجنة أعمال االمتحانات يقس التريية البدنية وعلوم الحركة.
لعام الجامع 0412/0412هـ:
لجنة الجودة يقس التريية البدنية وعلوم الحركة.
لجنة لقتراح انشاء كلية علوم الرياية يقس التريية البدنية وعلوم الحركة.
لجنة عمو خطة الدرااات التكميلية يقس التريية البدنية وعلوم الحركة.
لجنة تشكيو األولويات البحثية يقس التريية البدنية وعلوم الحركة.
لجنة ويع اختبارات اختيار المعيدين يقس التريية البدنية وعلوم الحركة.
لجنة عمو يرنامر الماعستير يقس التريية البدنية وعلوم الحركة.
لجنة مراععة وتحسين خطة قس التريية البدنية وعلوم الحركة.
لعام الجامع 0417/0412هـ:
لجنة الجودة يقس التريية البدنية وعلوم الحركة.
لجنة تشكيو األولويات البحثية يقس التريية البدنية وعلوم الحركة.
لجنة ويع اختبارات اختيار المعيدين يقس التريية البدنية وعلوم الحركة.
لجنة عمو يرنامر الماعستير يقس التريية البدنية وعلوم الحركة.
لجنة مراععة وتحسين خطة قس التريية البدنية وعلوم الحركة.
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 -1المجال :
 أمانة مجل كلية التريية يجامعة القصي من العام الجامع 0412 /0414هـــ وحتى
تاريخه.
 عضـو مجل قس التريية البدنية وعلوم الحركة من العام الجامع 0412 /0414هـ
وحتى تاريخه.
 مدير شئون أعضاء هيئة التدري يكلية التريية عامعة القصي منذ (0412هـ) وحتى
تاريخه.
 مدير الشئون التعليمية يكلية التريية عامعة القصي منذ (0412هـ) وحتى تاريخه.

ج -مد خدمة الجامعة والكلية األم:
 قام يالتوصــية الاــتقدام يالية من أعضــاء هيئة التدري للعمو يجامعة القصــي ،
وحاصو على خطايات يذلك.
 قام ينشر يحث ي المجلة العلمية للبحوث والدرااات ي التريية الريايية" ،مجلة
كلية التريية الريايـية ينين – ينات يبوراعيد" وقد حمو البحث اا الباحث ووويفته
ي كليته األم أيناء يترة اإلعارة ،علماً يثنه قد حصــو الباحث على دع مال من عامعة
القصي لقاء لك البحث.
 قام ينشـر يحثين ي مجلة أاـيوط لعلوم وينون التريية الريايية ،عامعة اايوط
وقد حمو البحث اا الباحث ووويفته ي كليته األم أيناء يترة اإلعارة.
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