
1 
 

          

                       

 

    

                                                                                                                                                جـــامعة بنها          

 كلٌة التربٌة الرٌاضٌة للبنٌن 

 

 هٌئة تدرٌساستمارة بٌانات عضو  

 

 بٌانات عامة  1/0

 بٌانات شخصٌة  1/1

 

 م 9/11/1965االسم : د/ خالد سعٌد النبً إبراهٌم حسن صٌام   تارٌخ المٌالد : 

 الدٌانة : مسلم.       الجنسٌة: مصري. 

 النقابة التً ٌنتمً إلٌها: المهن الرٌاضٌة.    الحالة االجتماعٌة: متزوج وٌعول. 

 قلٌوبٌة.   –محل المٌالد: بنها    .26511091400261: رقم البطاقة القومً

 . القلٌوبٌة ــ كفر سعد _ تقسٌم الزراعٌٌن خلف المدٌنة الجامعٌة  –عنوان السكن: بنها 

 

 بٌانات الوظٌفة الحالٌة  1/2

 

 م.31/5/2002تارٌخ االلتحاق بها:    الدرجة: أستاذ دكتور. 

 جامعة بنها. –التربٌة الرٌاضٌة بنٌن  كلٌةالجهة التابع لها: 

 جامعة بنها, التدرٌب الرٌاضً وعلوم الحركةالوظٌفة: أستاذ دكتور بقسم 

 م2019/  10/  2 ووكٌل الكلٌة لخدمة المجتمع وشئون البٌئة             

 التخصص الدقٌق: تدرٌب رٌاضً.  التخصص العام: تربٌة رٌاضٌة. 
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 بتدرٌسها:  قام المواد التً 

 طرق تدرٌس )الفرقة الثالثة والرابعة( جامعتً الزقازٌق وبنها . -

 تدرٌب رٌاضً )الفرقة الثالثة والرابعة( جامعتً الزقازٌق وبنها . -

 تربٌة عملٌة جامعتً الزقازٌق وبنها. -

 مواد اإلعداد العام بقسم التربٌة البدنٌة بكلٌة التربٌة جامعة جازان .  -

 ً جامعة جازان علم التدرٌب الرٌاض -

 االختبارات والمقاٌٌس فً التربٌة البدنٌة جامعة جازان -

 التدرٌب المٌدانً بجامعة جازان -

 جامعة بنها المدخل فً التدرٌب الرٌاضً -

 جامعة بنها أسس ونظرٌات التدرٌب الرٌاضً -

 جامعة بنها المبادئ العلمٌة لتخطٌط األحمال التدرٌبٌة -

 جامعة بنها  شئٌنأسس التدرٌب الرٌاضً للنامبادئ و -

 جامعة بنها االنتقاء فً المجال الرٌاضً -

 حلقات البحث العلمً ) دكتوراة ( -

 علم التدرٌب الرٌاضً ) ماجستٌر ( -
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 جـــامعة بنها               

 كلٌة التربٌة الرٌاضٌة للبنٌن 

 

 الدرجات العلمٌة والرسائل العلمٌة 1/3

 موضوع الرسالة الجهة المؤهل وتارٌخه م

البكالورٌوس  1

 م1926

كلٌة التربٌة الرٌاضٌة للبنٌن 

 جامعة الزقازٌق
 ــــــــــــ

الماجستٌر  2

 م1992

كلٌة التربٌة الرٌاضٌة للبنٌن 

 جامعة الزقازٌق

اإلدراك وعالقته بتعلم بعض مهارات كرة 

 سنة.  14 – 12القدم لدى الناشئٌن من 

الدكتوراه  3

 م1996

للبنٌن كلٌة التربٌة الرٌاضٌة 

 جامعة الزقازٌق

تنمٌة سرعة ودقة األداء الحركً بالكرة 

 لدى ناشئ كرة القدم.  

 

 

 

 الوظائف التً شغلها وتارٌخ كل منها 1/4

 تارٌخ شغل الوظٌفة الوظٌفة م 

 م12/10/1926 معٌد 1

 م16/11/1992 مدرس مساعد 2

 م30/12/1996 مدرس 3

 م29/4/2003 أستاذ مساعد 4

 م31/5/2002 دكتورأستاذ  5

 م2019/  10/  2 وكٌل الكلٌة 6
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 بٌان بالتدرج الوظٌفً  1/5

 

 الدكتور / خالد سعٌد النبً إبراهٌم حسن صٌام

 

  جامعة الزقازٌق  –معٌد بقسم طرق التدرٌس والتدرٌب والتربٌة العملٌة بكلٌة التربٌة الرٌاضٌة للبنٌن

 م. 12/10/1926اعتباراً من 

  جامعة  –مدرس مساعد بقسم طرق التدرٌس والتدرٌب والتربٌة العملٌة بكلٌة التربٌة الرٌاضٌة للبنٌن

 م. 16/11/1992الزقازٌق اعتباراً من 

  جامعة  –مدرس بقسم طرق التدرٌس والتدرٌب والتربٌة العملٌة بكلٌة التربٌة الرٌاضٌة للبنٌن

 م. 1/2/2002م حتى 30/12/1996الزقازٌق اعتباراً من 

  جامعة  –مدرس بقسم طرق التدرٌس والتدرٌب والتربٌة العملٌة بكلٌة التربٌة الرٌاضٌة للبنٌن

 م.1/9/2002الزقازٌق فرع بنها اعتباراً من 

 ٌجامعة  –اضٌة للبنٌن أستاذ مساعد بقسم طرق التدرٌس والتدرٌب والتربٌة العملٌة بكلٌة التربٌة الر

 م. 29/4/2003الزقازٌق فرع بنها اعتباراً من

  قائم بعمل رئٌس قسم طرق التدرٌس والتدرٌب والتربٌة العملٌة بكلٌة التربٌة الرٌاضٌة للبنٌن– 

 م .2/1/2004جامعة الزقازٌق فرع بنها اعتباراً من 

 لٌة التربٌة الرٌاضٌة للبنٌن جامعة بنها أستاذ دكتور بقسم طرق التدرٌس والتدرٌب والتربٌة العملٌة بك

 م .31/5/2002اعتباراً من 
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 جـــامعة بنها              

 كلٌة التربٌة الرٌاضٌة للبنٌن 

 

 بٌانات المؤهالت العلمٌة 1/6

 

 الدكتور / خالد سعٌد النبً إبراهٌم حسن صٌام

 

  م  بتقدٌر عام 1926معة الزقازٌق عام جا –كلٌة التربٌة الرٌاضٌة للبنٌن  –بكالورٌوس تربٌة رٌاضٌة

 جٌد جداً. 

  )ًجامعة الزقازٌق عام  –كلٌة التربٌة الرٌاضٌة للبنٌن  –ماجستٌر فً التربٌة الرٌاضٌة )تدرٌب رٌاض

 م. 1992

  م. 1996كلٌة التربٌة الرٌاضٌة للبنٌن   جامعة الزقازٌق عام  –دكتوراه الفلسفة فً التربٌة الرٌاضٌة 

 

 

  : اجتاز الدورات التدرٌبٌة التالٌة 

 القرارات وحل المشكالت اتخاذ -2  دارة الوقت وضغوط العمل. إ -1

 إدارة البحث العلمً  -4   أخالقٌات وآداب المهنة.  -3

 تقٌٌم التدرٌس  -6    الجوانب القانونٌة   - 5  

 (Windows)نظام التشغٌل  -2 المفاهٌم األساسٌة لتكنولوجٌا المعلومات  -6        

 هندسة التغٌٌر -10(              Wordمعالجة النصوص ) -9

  بقدرة عالٌة على التركٌز عتتمتكٌف   -11

 والعدٌد من الدورات األخرى   -12
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 جامعة بنها

 كلٌة التربٌة الرٌاضٌة للبنٌن

 التدرٌب الرٌاضً وعلوم الحركة

 بٌــــان باألنشطة التعلٌمٌة والعملٌة والتطبٌقٌة  الدكتور/ 

 التدرٌب الرٌاضً وعلوم الحركة األستاذ  بقسم  , خالد سعٌد النبً إبراهٌم حسن صٌام

 أوالً: فً مجال العملٌة التعلٌمٌة و األكادٌمٌة 

  م 30/6/2002قام بتدرٌس المواد اآلتٌة بكلٌة التربٌة الرٌاضٌة للبنٌن جامعة الزقازٌق حتى

 طرق تدرٌب(.  –طرق تدرٌس  – ألعاب قوى –كرة قدم  –تمرٌنات  –)تربٌة عملٌة 

 –طرق تدرٌس  –تمرٌنات  –قام بتدرٌس المواد اآلتٌة بكلٌة التربٌة الرٌاضٌة للبنٌن فرع بنها )كرة قدم  -

 - أسس ونظرٌات التدرٌب الرٌاضً - المدخل فً التدرٌب الرٌاضً -  تربٌة عملٌة –طرق تدرٌب 

االنتقاء فً  - أسس التدرٌب الرٌاضً للناشئٌنمبادئ و - المبادئ العلمٌة لتخطٌط األحمال التدرٌبٌة

 (.  المجال الرٌاضً

  .االشتراك فً لجان االختبارات العملٌة بالكلٌة 

 .اإلشراف على العدٌد من أبحاث الماجستٌر والدكتوراه 

  اإلشراف والتوجٌه على طالب المدارس اإلعدادٌة والثانوٌة بمحافظة الشرقٌة من تارٌخ استالمه

 م. 29/12/1926ل بالكلٌة كمعٌد بتارٌخ العم

 عروض الرٌاضٌة التً أقامتها كلٌة التربٌة الرٌاضٌة بنٌن جامعة الزقازٌق.لشارك فً اإلعداد ل 

 . قام بتدرٌس مواد اإلعداد العام بقسم التربٌة البدنٌة بكلٌة المعلمٌن بجامعة جازان 

 مقاٌٌس فً التربٌة البدنٌة التدرٌب علم التدرٌب الرٌاضً االختبارات وال قام بتدرٌس مواد

 جامعة جازانبالمٌدانً 

 عضو اللجنة العلمٌة بجامعة جازان 

  والخدمة  التربٌة البدنٌة والرٌاضة بالمملكة العربٌة السعودٌة فً مجالمحكم بالمؤتمرات العلمٌة

 المجتمعٌة.

 فً الجامعات السعودٌة محكم باللجان العلمٌة للترقً لألستاذٌة . 

  بلجنة التخطٌط االستراتٌجً بجامعة جازانعضو 

 عضو بلجنة التخطٌط االستراتٌجً بكلٌة التربٌة جامعة جازان 

  تطبٌقات ( –مرجع فً التدرٌب الرٌاضً بعنوان ) التهٌئة والتكنٌك الرٌاضً ) نظرٌات 
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 ) ًمرجع فً البحث العلمً بعنوان ) حلقات البحث العلمً  فً التدرٌب الرٌاض 

  للتحكٌم فً إعادة تقٌٌم درجات الطالب فً الشكاوي الطالبٌة بالمحاكم المصرٌةرئٌس لجنة 

 ثانٌاً: فً مجال التدرٌب 

  م 1922حضور الدراسات المتخصصة باللجنة األولمبٌة المصرٌة باألكادٌمٌة األولمبٌة عام 

  م 1996حضور الدراسات المتخصصة الدولٌة لكرة القدم بالمركز األولمبً عام 

  اجتٌاز الدورة التدرٌبٌة إلصابات المالعب بمدٌرٌة الشباب والرٌاضة بالقلٌوبٌة إدارة إعداد القادة

 م تقدٌر ممتاز. 22/10/1926إلً  12/10/1926فً المدة من 

  اجتٌاز الدورة التدرٌبٌة لمدربً كرة القدم )جدد( بمدٌرٌة الشباب والرٌاضة بالقلٌوبٌة إدارة إعداد

 م بتقدٌر عام جٌد جداً. 30/9/1926إلً  20/9/1926من  القادة فً المدة

  المصري لكرة القدم منطقة القلٌوبٌة فً بطولة كأس السٌد رئٌس  االتحادشهادة شكر وتقدٌر من

م وتحقٌق المركز الثالث للبطولة 2002/2003الجمهورٌة لمحافظات الوجه البحري موسم 

 على المنتخب.  اعام اكمشرف

 راسات الرابعة واألربعون التخصصٌة لخرٌجً كلٌات التربٌة الرٌاضٌة شعبة كرة اجتٌاز بنجاح الد

 م. 1922القدم بتقدٌر عام جٌد جداً عام 

  .محاضر فً برامج إعداد القادة فً المجال الرٌاضً بمدٌرٌة الشباب والرٌاضة محافظة القلٌوبٌة 

 اصة الفرٌق األول لكرة القدم مساهم فً تطوٌر إدارة النشاط الرٌاضً بنادي بنها الرٌاضً وخ

 م2002/2003 –م 2001/2002لموسم 

  سنة بنادي بنها الرٌاضً وحصل الفرٌق على المركز األول فً دوري  16مدرب فرٌق تحت

 م. 1991/1992 –م 1990/1991المنطقة موسم 

  سنة بنادي بنها الرٌاضً وحصل الفرٌق على المركز األول فً دوري  14مدرب فرٌق تحت

 م. 1992/1993قة موسم المنط

  م.1995/1996مشرف على مدرسة الكرة بنادي بنها الرٌاضً موسم 

  م. 1996/1992مدرب فرٌق درجة أولً بنادي بنها الرٌاضً موسم 

  مشرف على االختبارات الخاصة بعملٌة انتقاء الناشئٌن بالمراحل السنٌة المختلفة بنادي

 م.  1996/1996الجمهورٌة بشبٌن الكوم موسم 

  مخطط ومدرب أحمال بدنٌة بالفرٌق األول للهوكً بنادي الصٌادٌن الرٌاضً موسم

 م والمشارك فً الدوري الممتاز وحصل الفرٌق على المركز الثانً. 2000م/1999
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  مدرباً عاماً ومخططاً لألحمال لفرٌق األول لكرة القدم بنادي منوف الرٌاضً موسم

 م. 2000/2001

 حمال لفرٌق األول لكرة القدم بنادي بنها الرٌاضً موسم مدرباً عاماً ومخططاً لأل

 م. 2001/2002

  م 2002/2003مدٌراً للنشاط الرٌاضً بنادي بنها الرٌاضً موسم 

  م. 2003/2004الشرطة الرٌاضً بالقاهرة   اتحادمدرب ومخطط أحمال الفرٌق األول بنادي 

 ببنها. مشرف على وحدة الكفاءة البدنٌة بكلٌة التربٌة الرٌاضٌة 

  ًم . 2006/2006 – 2005/2006مدرب نادي التهامً بمنطقة جازان موسم 

  م.2010مدرباً لمنتخب الجامعات السعودٌة أللعاب القوى فً بطولة الجامعات العربٌة مصر 

  مدرباً لمنتخب جامعة جازان فً كرة القدم  للصاالت  فً الدورة الرٌاضٌة السابعة لجامعات

-20الخلٌج العربٌة والتً أقٌمت بسلطنة عمان خالل الفترة من مجلس التعاون لدول 

 م.26/1/2011

  م.2012حتى عام  2006مدرباً لمنتخب جامعة جازان فً كرة القدم للصاالت من عام 

  مدرب منتخب جامعة جازان فً كرة الصاالت والحاصل على المركز الثانً فً بطولة المملكة

 م 2012للجامعات عام 

 جال اإلدارة ثالثاً: فً م

  .)ًعضو مجلس إدارة نقابة المهن الرٌاضٌة الفرعٌة بالقلٌوبٌة )سابقا 

  المصري أللعاب القوى منطقة القلٌوبٌة )سابقاً(  االتحادعضو مجلس إدارة 

  المصري لكرة القدم منطقة القلٌوبٌة )سابقاً(. االتحادعضو مجلس إدارة 

  .) مشرف على اللجنة الرٌاضٌة بكلٌة التربٌة الرٌاضٌة للبنٌن ببنها )سابقا 

  )ًعضو مجلس إدارة االتحاد المصري أللعاب القوى منطقة القلٌوبٌة )سابقا 

 .)ًعضو مجلس إدارة االتحاد المصري لكرة القدم منطقة القلٌوبٌة )سابقا 

 . ) مدٌر النشاط الرٌاضً بنادي بنها )سابقا 

 لى اللجنة الرٌاضٌة بكلٌة المعلمٌن فً جازان )سابقا ( .مشرف ع 

 . ) المشرف على النشاط الرٌاضً بجامعة جازان ) سابقا 

  م. .2016حتى  2006المشرف العام على األنشطة بجامعة جازان من 
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