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 المهارات اللغوية 

 اللغة قراءة كتابة  تحدث
 العربية • • •
 االنجليزية • • •

 أخرى   

 
لعلمية والشهادات )بدءا من األحدث(  المؤهالت ا

 التاريخ الشهادة األكاديمية مكان الصدور العنوان
 2142 دكتوراه جامعة االسكندرية االسكندرية

 2115 ماجستير جامعة الزقازيق بنها
 4771 بكالوريوس جامعة قناة السويس بورسعيد

 
 عنوان بحث كل من الدكتوراة والماجستير والزمالة

 الدكتوراة استراتيجية للتسويق الرياضي اإللكتروني باألندية الرياضية بجمهورية مصر العربية.
شاغلي الوظائف التخصصية بالدرجة الثالثة بالجامعات بناء مقياس كفاية أداء لألخصائيين الرياضيين من 

 المصرية.
 الماجتسير

 
 السجل المهني )بدءا من األحدث(

 رتبة الوظيفة مكان وعنوان جهة العمل التاريخ
 محاضر  كلية الدراسات التطبيقية وخدمة المجتمع جامعة الدمام 2142

   



 

   
 

 
 اإلنجازات العلمية

 المنشورةاألبحاث العلمية  
 )بالتسلسل الزمني بدءا من األحدث(

 
جهة النشر وتاريخ 

 النشر
 # أسماء الباحثين عنوان البحث

الثاني للمرصد المؤتمر 

 –للرياضة  الوطني

 2142ابريل  –تونس 

وبعض عناصر  الصحي الوعيدراسة مقارنة لمستوى 

اللياقة البدنية لطالب وطالبات كلية الدراسات التطبيقية 

 المملكة العربية السعودية -جامعة الدمام

منى مصطفى  عقل،هيثم فايز 

 سكوري
4 

    

 
 األبحاث العلمية المقدمة لتحكيم المؤتمرات العلمية المتخصصة

 

 # أسماء الباحثين عنوان البحث المؤتمر وتاريخ النشر
    

    

 
 األبحاث الحالية

 
 # أسماء الباحثين عنوان البحث

الطالبية بكلية الدراسات التطبيقية  األنشطةاستراتيجية لتفعيل 

 وخدمة المجتمع جامعة الدمام
 4 سكوريمنى  عقل،هيثم فايز 

الرياضية  األندية فيالجدوى االقتصادية للتسويق اإللكتروني 

 بالمملكة العربية السعودية
 2 هيثم فايز عقل توني،محمود 

 
 

 المساهمات في المؤتمرات والندوات العلمية
 

 # عنوان المؤتمر المكان والتاريخ مجال المساهمة
 4 –المؤتمر الثاني للمرصد الوطني للرياضة  2142ابريل  –تونس  مشاركة ببحث

 2 ةمؤتمر القيم األوليمبي 2145الدمام  مشاركة بالحضور
ديسمبر  -المنامة –البحرين  بالحضورمشاركة 

2141 
المؤتمر الدولي للرياضة والصحة والترويح 

 والتربية البدنية السادس والخمسين 
2 

 
 

 

 العضويات واللجان المشارك فيها
  عضو المجلس الدولي للرياضة والصحة والترويح وااليقاع الحركي 
  عضو نقابة المهن الرياضية بجمهورية مصر العربية 



 

 رب االتحاد المصري لكرة اليد.مد 
 

لتدريس  أنشطة ا

 الجامعية
 

 # المقرر رقم المقرر مجال المساهمة
 4 الصحة واللياقة HTFT المقرر أستاذ

    

 
 رقم المقرر: شرح المقرر( -وصف مختصر لمقررات المرحلة الجامعية التي تم تدريسها )عنوان المقرر

 

 4 

 2 

 
 الدراسات العليا

 

 # المقرر رقم المقرر المساهمةمجال 
    

    

 
 رقم المقرر: شرح المقرر( -وصف مختصر لمقررات المرحلة الجامعية التي تم تدريسها )عنوان المقرر

 

 4 

 2 

 
 اإلرشاد األكاديمي للطالب

 
 # المرحلة عدد الطالب من إلى

   األولالمستوى  21  

     

 
  المجتمع )بداءا من األحدث( المهمات اإلدارية واللجنات وخدمة

 
 المهمات اإلدارية

 
 # من إلى المنصب الجهة

 4 2142 تاريخة امين قسم المقررات المساندة جامعة الدمام

     

 
 عضوية اللجنات

 

 # من إلى المنصب الجهة



 

اللجنة العليا للفعاليات بدورة  اللجنة االوليمبية السعودية

 الخليجية الثانية األلعاب
 4 2145ديسمبر  2142يناير 

 2 2142 2145 اللجنة الثقافية كلية الدراسات التطبيقية جامعة الدمام
 2 2142 تاريخه الطالبية األنشطةلجنة  كلية الدراسات التطبيقية جامعة الدمام

 1 2142 تاريخه لجنة االختبارات واالمتحانات كلية الدراسات التطبيقية جامعة الدمام

 
 االستشارات العلمية

 
 # من إلى الجهة وقت جزئي -وقت كامل 

     

     

 
 العمل التطوعي

 

 # من إلى نوع التطوع الجهة
عضو اللجنة العليا للفعاليات بدورة  اللجنة االوليمبية السعودية

 الخليجية الثانية األلعاب
 4 2145ديسمبر  2142يناير 

حملة توعية عن الربو  فيالمشاركة  وزارة الصحة السعودية

 والرياضة

  2145مارس  

  2111يناير   شباب الجامعات المصرية أسبوعتنظيم  جامعة المنصورة
  2117مارس   شباب الجامعات العربية أسبوعتنظيم  جامعة المنصورة

 

 
 

 

 

 
لتقنية .. الخ(  الكفاءات والمهارات الشخصية )الحاسب, تقنية المعلومات, ا

 
 4 األلى اجادة الحاسب

 2 
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