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 ) Identity  personal (  بيانات شخصية
  

  : دعادل حسن سيد أحماالســـم 
  :  م6/2/3741تاريخ الميالد 

 الحالة االجتماعية : متزوج ويعول 
 : جامعـة  –لشـوون الدراسـات العميـا والبحـوث التربيـة الريايـية وكيـل و أسـتاذ  الوظيفة الحالية

 المنيا .
 كمية التربية الريايية –جامعة المنيا  –المنيا :  عنوان العمل 
 2144272/664:  هاتف العمل 
 شارع مصطفى فهمي ـ محافظة المنيا . 55:  عنوان السكن 
 664/ 2124736 الهاتف المنزلي   
 : 662  _6333661131&     662_  6322366744 المحمول 

 & dradel_hassan_63@yahoo.com :البريد االلكتروني
Dradel_hassan_63@hotmail.com  

 
 

 : ) Scientific Qualifications) المؤهالت العلمية
 

  م بتقــدير 3764عــام  جامعــة المنيــابكــالوريوس التربيــة الريايــية مــن كميــة التربيــة الريايــية
 جيد جدًا .عام 

  م .3773عام  جامعة المنياكمية التربية  –ماجستير في التربية الريايية   
  و جامعــة منيســوتا دكتــوراا الفمســفة فــي التربيــة الريايــية مــن جامعــة المنيــا(Minnesota) 

 م.3775عام الواليات المتحدة األمريكية 

  م2661أستاذ مشارك في اإلدارة الريايية من جامعة المنيا عام . 

  2666أستاذ في اإلدارة الريايية من جامعة المنيا عام . 

 :( level career ) فيالتدرج الوظي
  م.24/5/3765أصول التربية الريايية والترويح في .      معيد بقسم 
 م 3/7/3773أصول التربية الريايية والترويح في .  مدرس مساعد. 
  م27/5/3775                              في .   مدرس بقسم اإلدارة. 

 37/2/2666حتي  م13/1/2661      في .   أستاذ مشارك ورويس قسم اإلدارة. 

 تاريخةحتي  م26/2/2666                  ورويس قسم اإلدارة في         أستاذ . 

                             م2633م حتي 26/2/2667وكيل كمية التربية الريايية . 
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 :( courses )المقررات التي قمت بتدريسها بالكلية  
 : أواًل : مرحمة البكالوريوس 

دارة ـ تنظـيم األنشـطة ـ مبـادئ اإلدارة ـ العالقـات العامـة واإلعـالم ـ التشـريعات والقـوانين ـ ت)  نظـيم واد
أصول التربية الريايية ـ ترويح ـ هوكي ـ ألعاب قـو  ـ ألعـاب صـةيرة  تسويق _ ـ األسس العممية لإلدارة
 ( _ إدارة مؤسسات ـ التدريب الميداني

 ثانيًا : مرحمة الدراسات العميا : 
ـ التسـويق ـ التخطـيط الريايـي ـ  _ تخطـيطاإلعـالم الريايـي ـ العالقـات العامـة ـ نظريـات االتصـال) 

   .(االختبارات والمقاييس ـ حمقة بحث ـ إدارة المؤسسات _ التدريب الميداني 
  : Scientific research ) ة )األبحاث العلمي

 األبحاث العممية  الةير منشورة :
 الماجستير  : 

   (. )الوعي الريايي وعالقته بالممارسة الريايية لدي الشباب :عنوان تحت
 دكتور / أحمد خاطر (.  أستاذ) استاذ دكتور / أمين أنور الخولي ،  :إشراف

 : الدكتوراا 

 ) تقويم العالقات العامة في بعض أندية جمهورية مصر العربية (. :تحت عنوان
، أســتاذ الــدكتور / عمــي الســيد إبــراهيم عجــوة ، أســتاذ ) أســتاذ دكتــور/ احمــد خــاطر  :إشــراف      

 دكتور /عادل النشار (.
 

 العممية المنشورة : األبحاث
 

 دولي (( 3777" ) بناء إطار تنظيمي إلدارة العالقات العامة في الحركة الكشفية (  . 
  "الجماعيـــة  تالـــوعي الريايـــي وعالقتـــه بمســـتو  األداء المهـــاري فـــي بعـــض الريايـــيا

   . (2663) " المدرسة الريايية بمدينة المنيالطالب 

   التفاعل بين السموك القيادي لمديري مراكز الشباب وسـموك المشـرفين وأثـرا عمـى مسـتو
 (.2663" ) األداء

  ـــز الشـــباب ـــاممين بمراك ـــدي الع ـــوظيفي ل ـــه بالريـــا ال ـــادي لمرؤســـاء وعالقت الســـموك القي
 .(2662)بمحافظتي ) المنيا _ بني سويف ( 

  " مقترحة لتأهيل وتدريب االخصـاوى الريايـي بقطـاع الشـباب والريايـة بجمهوريـة خطة
 .  ( 2662) " ظل العولمة فيمصر العربية لمعمل 

  دراسـة معوقــات تطبيـق إدارة الجــودة الشـاممة كمــدخل لتحسـين مســتو  الخدمـة التعميميــة
 ( .  2663) نوفمبر" الجامعات المصرية  فيبكميات التربية الريايية 

  "بمديريــة الشــباب والريايــة  عالقــات العامــة وعالقتهــا بالريــا الــوظيفي لــدي العــاممينال
   . (2663) ديسمبر " بمحافظة المنيا

 " (  2664) يوليو " تقييم إدارة المنشات الريايية وفقا لألنشطة التسويقية الحديثة 



 تكسـت " عمـى  " الهيبـر فاعمية برنامج تنمية إدارية مقترح باستخدام تقنيـة الـنص الفـاوق
تحسين الثقافة اإلداريـة ومؤشـرات األداء الـوظيفي لـد  األخصـاويين الريايـيين العـاممين 

 (.2664) أكتوبربمديريات الشباب والرياية " 
  " العدالـــة التنظيميـــة وعالقتهـــا بفاعميـــة األداء والريـــا الـــوظيفي لـــد  أخصـــاويي رعايـــة

 (.2665)مارس "  الشباب بالجامعات المصرية

  بعض مؤشرات التنميـة البشـرية الصـادرة عـن برنـامج األمـم المتحـدة اإلنمـاوي فـي إسهام
 (.2665) مايو ويع محددات إلستراتيجية عربية مقترحة لمرياية لمجميع

  بنيـــة العمـــل الداخميـــة وعالقتهـــا بالتيـــرب الـــوظيفي ومســـتوي األداء لـــدي العـــاممين فـــي
 .) دولي (م( 2666)المجال الريايي 

  كــــــــــأداة لتحســــــــــين جــــــــــودة األداء اإلداري بالمؤسســــــــــات  راتيجياالســــــــــتالتخطــــــــــيط
 .) دولي ( م(2666)الريايية

 
 ( experiences)  الخبرات
 : الجانب االكاديمى 
 

 م .2666مستشار رويس جامعة المنيا لمنشاط الريايي  

 لمكشافة بمحافظة المنيا . التثقيفيةرويس مجمس إدارة المجنة  

 لمكشافة والمرشدات . المصري اإلتحادعيو مجمس إدارة  

 ( رسالة ماجستير ودكتوراا .37عدد )إشراف عمى  

 .( رسالة ماجستير ودكتوراا23ناقش عدد ) 

 المشاركة في الندوات الخاصة بالتنمية البشرية " بالمركز الكشفي العربي " . 

   مـن عـام عيو لجنة ويع مناهج الكشافة لطالب كميـات التربيـة الريايـية عمـى المسـتو  العربـي 
 .م 3773م حتى عام 3773

عـــداد وتنفيـــذ  النـــدوات والـــدورات الخاصـــة بالعالقـــات العامـــة واألعـــالم التحـــاد الكشـــافة  اشـــراف واد
 والمرشدات. 

 الماجستير والدكتوراا . مرحمتيالمشاركة في حمقات البحث التي تنظمها الكمية لطمبة  

 مشرفًا عمى التربية العممية والتدريب الميداني . 

 لمهني :الجانب ا 

 .م حتى تاريخه 2663منذ عام رويس منطقة المنيا أللعاب القو   

 . م2662م  ـ 2661عام  برامج وزارة الشباب إعداد وتنفيذالمشاركة في  

 ( PRESENT BY  ((   principles of leader shipحاصل عمي دورة ) 

 ( LUMA CORE _USA AND SCOPE.MIDDEL EAST ) 

   .م 3773عام ة محاير بالمجنة االوليمبي 

 ( .  Windows millenniums , word , power point , excelاجتياز دورات في ) 

م حتـى 2666منـذ عـام  محاير بالمجمس األعمى لمشباب والرياية في النواحي اإلدارية والترويح 
 .تاريخه 



ــا   م م حتــى عــا3771مــن عــام خبيــر استشــاري ألعــاب قــو  بالمدرســة العســكرية الريايــية بالمني
 .م 2666م حتى 3775م ، ومن عام 3773

م حتــى 3765منــذ عــام محايــرًا بمركــز إعــداد القــادة بمديريــة الشــباب والريايــة بمحافظــة المنيــا  
 .تاريخه

 .م 3773عام حاصل عمى شهادة تدريب دولي أللعاب القو   

 سبعة دورات لتنمية مهارات أعياء هيوة التدريس بجامعة المنيا. 5حصل عمى عدد  

   .م حتى تاريخه2661منذ عام  لجنة الدراسات العميا بالكميةعيو  

 عيو لجنة شوون الطالب بالكمية. 

دارة المؤتمرات العممية بالكمية .   المشاركة في تنظيم واد

 المشاركة في لجان الفحص والبت في األدوات واألجهزة العممية والريايية بالكمية . 

 المشاركة في أعمال االمتحانات بالكمية . 

 لمشاركة في المعسكرات والرحالت العممية واإلشراف عميها .ا 

 المشاركة في لجان اختبارات القدرات لمطالب الجدد كل عام . 

 .م 3773م حتى عام 3766من عام مدرب ألعاب قو  بالمدارس الريايية  

 .م3773م حتى عام 3773من عام مدرب ألعاب قو  )لمشروع القومي لمعمالقة والموهوبين(  
 .م3771م حتى عام 3766من عام منتخب الجامعة أللعاب القو   مدرب 

 .م 3762عام طاورة الكرة في الحاصل عمى شهادة تدريب  
 .م 3761عام كرة السرعة في حاصل عمى شهادة تدريب  
 .م حتى تاريخه 3762منذ عام حكم تنس طاولة  
 . م حتى تاريخه3762منذ عام  حكم دراجات 

 م حتى تاريخه .2664العاب قو  منذ عام حكم  
 

 :الجانب االجتماعي 

 م حتى تاريخه .2666مسوول النشاط الريايي بمعهد إعداد القادة بحموان من عام  
 . م حتى تاريخه2664عام  عيو لجنة أساتذة الجامعات بالحزب الوطني الديمقراطي 

 .تاريخه م حتى 2662من عام مكشافة الجوية بالمنيا اإلقميمية لجمعية الرويس مجمس إدارة  

م حتـــى عـــام 2662مـــن عـــام  عيـــو مجمـــس إدارة الجمعيـــة المركزيـــة لمكشـــافة الجويـــة بالقـــاهرة 
 .م2663

منــذ عــام مســوول التثقيــف والتــدريب بجامعــة المنيــا التــابع لالتحــاد الريايــي لمجامعــات المصــرية  
 .م حتى تاريخه 2664

م حتــى عــام 3773مــن عــام  عيــو لجنــة العالقــات العامــة باألمانــة العامــة عمــى المســتو  العربــي 
 . م3772

م حتــى عــام 3776مــن عــام  عيــو لجنــة العالقــات العامــة باالتحــاد العــام لمكشــافة والمرشــدات 
 م2662

 حتي تاريخة .2666عيو مجمس إدارة نادي الطيران المدني من  

 .م حتى تاريخه 3777من عام عيو المجمس الدولي لمصحة والتربية البدنية والترويح  



 .م 2663م حتى 3773من عام ة الفنية بالكمية راود المجن 

 . م حتى تاريخه2664منذ عام راود لجنة الجوالة والخدمة العامة  

 .م حتى تاريخه 3775من عام راود أسرة الشباب بالكمية  

  م.2666عام حاصل عمى الشارة الخشبية  

 .م2661عام مساعد قاود تدريب دولي عمي حاصل  

 .م 3773والمرشدات عام  من االتحاد العام لمكشافة ونزينوط الشجاعة البر حاصل عمى  

  .م 2666والمرشدات عام  من االتحاد العام لمكشافة نوط الخدمة الطويمةحاصل عمى  
 . م2661والمرشدات عام حاصل عمى نوط ووسام النسر الذهبي من االتحاد العام لمكشافة  

 محاير بجمعية إدارة األعمال العربية بالقاهرة . 
 

 ألبحاث التي تم اإلشراف عليهاا

 
 أسم الباحث

 
 مويوع البحث

 
 الدرجة

 

 تاريخ المنح

تأثير العولمة عمى اإلعالم الريايى فى جمهورية مصر  حبشيمصطفى حسن 
 36/6/2661 الماجستير العربية .

صعيد  في المرآةوفاعميته فى تحديث دور  الريايياإلعالم  مروة محمود قطب
 26/7/2662 الماجستير مصر .

  الماجستير لمجمعيات الكشفية . الكشفيتصميم وبناء مقياس لإلعالم  سهام السيد محمد فولى
وعالقته باتخاذ القرار فى بعض  الذاتيمشكالت التمويل  أمير ماهر اسحق

 26/7/2662 الماجستير مراكز الشباب بمحافظة المنيا .

 احمد محمد عبد الحكم
ية اإلدارية عمى تحسين أداء تأثير برنامج مقترح لمتنم

أخصاويين الرياييين العاممين بمديرية الشباب والرياية 
 بمحافظة المنيا .

 23/36/2663 الماجستير

بالمؤسسات الريايية الخدمية فى  اإلداريدافع األسموب  محمد محمود عبد الرشيد
  الماجستير يوء بعض خصاوص تنظيم المستقبل .

قويمية لإلدارة العالقات العامة باالتحادات الريايية دراسة ت هانى جمال يوسف
 23/7/2665 الماجستير بجمهورية مصر العربية .

لممدربين وعالقته بتماسك الفريق ودافعية  القياديالسموك  محمد فوز  عبد العزيز
 24/36/2662 الدكتوراا الفرق الريايية بالجامعات المصرية . العبيلد   اإلنجاز

معوقات العمل التى تواجه إدارة العالقات العامة بمديريات   مهد مؤمن عبد اهلل
 26/1/2664 الماجستير الشباب والرياية بقطاع شمال الصعيد .

األزمات الريايية وعالقتها بالقدرة عمى اتخاذ القرار لد   عبد الحكيم محمد جميل
 26/32/2663 الماجستير القادرة اإلداريين بمراكز شباب محافظة المنيا .

والمقروء فى مواجهة  المرويدراسة مقارنة لدور اإلعالم  دعاء احمد حسانين
 26/36/2666 الماجستير شةب المالعب المصرية .

تقنيات االتصال الحديثة ودورها فى دعم اتخاذ القرار لد   احمد عزمى إمام
 16/3/2664 الماجستير القيادات الريايية بمحافظة المنيا .

 25/4/2664 الماجستير القو  المصرية . بألعابخطة مقترحة لمنهوض  يم عبد البصيربسمة إبراه
فى مراكز شباب المدينة  اآلليمقومات استخدام الحاسب  ياسمين نبيل جمال

 26/33/2664 الماجستير بمحافظة المنيا .
إبراهيم عبد الحكم عبد 

 الوهاب
رار لد  اليةوط المهنية وعالقتها بالقدرة عمى اتخاذ الق
  الماجستير حكام كرة القدم بمنطقة شمال الصعيد .

فاعمية إدارة األفراد وعالقتها باالنتماء التنظيمي لدي  حسين عبد الحميم
 36/32/2665 دكتوراا العاممين في المجال الريايي بمحافظة المنيا

خطة مقترحة لتطوير الرياية المدرسية بالمرحمة اإلعدادية  أمير ماهر أسحق
 35/1/2666 دكتوراافي يوء المعايير القومية لألعتماد ويمان جودة التعميم 



 األبحاث التي تن هناقشتها

   
 

 
    

 
 الباحث أسم

 
 البحث مويوع

 
 تاريخ المنح الدرجة

 عمرو يس احمد صادق
ومستو   لإلنجازوعالقته بالدافع  لتنظيمياالمناخ 

الطموح لد  العاممين بمراكز الشباب بمحافظة الفيوم 
. 

 م52/01/5112 الماجستير

احمد عبد الوكيل عبد 
 الحكم

خطة مقترحة لتسويق بعض المنشآت الريايية 
 م16/2/2664 الماجستير بمدينة المنيا .

تخاذ القرار لد  العاممين وعالقته با التنظيميالمناخ  احمد عبدا حسن
 م16/2/2664 الماجستير بمحافظة أسيوط . الرياييفى المجال 

أحسان حسنى احمد 
 جودة

لد  العاممين  الوظيفيإدارة الوقت وعالقتها بالريا 
 م26/33/2664 الماجستير . الرياييبالمجال 

 م2663 الدكتوراا مصرية .تقويم الكوادر القيادية اإلدارية باألندية ال حمادة محمد طمبة زايد
عمرو إبراهيم محمد 

 المسير 
اإلدارة باألهداف كمدخل لتطوير االتحادات الريايية 

 م2664 الماجستير بجمهورية مصر العربية .
شريف حسين سعيد 

 مصطفى
دراسة تقويمية لمنظم اإلدارية بمديريات الشباب 

 م2662 الماجستير والرياية بالقاهرة الكبر  .

نموذج مقترح لمتمويل الذاتي في الهيوات الريايية  عمى محمدعثمان 
 م16/2/2663 الدكتوراا الخاصة بالشباب والرياية .

وساول اإلعالم كاهتمامات ترويحية لسكان محافظة  محمد مصطفى محمود
 م4002 الدكتوراا المنيا ، دراسة مقارنة بين الريف والحير .

محمد عبد العظيم 
 محمود

مج ترويحي ريايي عمى األعراض النفسية تأثير برنا
 م4002 الماجستير والجسمية لمريى االكتواب النفسي .

السموك القيادي لممدرب وعالقته ببعض الجوانب  محمد فتحى عبد الحافظ
 م4002 الماجستير النفسية لد  الرياييين بالمستويات المختمفة .

تكوين المعرفة دور وساول اإلعالم المحمية في  احمد بسيونى حسن
 م4002 الماجستير الريايية لد  طالب جامعة المنيا.

 أمجد أحمد عمى خاطر
استراتيجية مقترحة لمتنمية البشرية المستدامة 

الرياييين في يوء إدارة الجودة  نلألخصاويي
 الشاممة

 26/36/2666 ماجستير

في المناخ التنظيمي وعالقته بفاعمية األداء الوظي لبنى محمود سنوسى
 21/3/2666 ماجستير لد  العاممين فى المجال الريايي بمحافظة المنيا

حسين محمد عبد 
 الحميم

التسويق األعالمى ودورا فى نشر الوعي الريايي 
 26/7/2662 ماجستير بمحافظات شمال الصعيد

دور وساول األعالم المحمية فى تكوين المعرفة  أحمد يسر  حسن
 26/7/2662 ماجستير منياالريايية لد  طالب جامعة ال

 م2667 ماجستيرنموذج مقترح إلدارة الجودة الشاممة لتحسين أداء  مصطفى كامل محمد

 بمحافظة المنيا
قياس جودة الخدمة بأستخدام أسموب الفجوة بمكاتب رعاية  أحمد بسيوني حسن

 36/32/2666 دكتوراا الطالب بالجامعات المصرية .

العاب القوي في يوء استراتيجية مقترحة لتطوير مدربي  بسمة ابراهيم عبد البصير
 م2636 دكتوراا معايير الجودة الشاممة

تقويم المواوح الداخمية لبعض االتحادات الريايية في  محمد حمدي حسن
 م2636 الماجستير جمهورية مصر العربية ) دراسة مقارنة (



 العمل بمركز الشباب بمحافظة أسيوط
نشر الثقافة الريايية  فيدور تمفزيون شمال الصعيد  عالء حسن رشدي

 م2667 ماجستير محافظة المنيا في

صادر لتمويل األندية الريايية بمحافظة تقويم م خالد السيد أحمد حامد
  ماجستير الشرقية .

 م25/33/2666

الريا الوظيفي وعالقته بأداء إدارات النشاط الريايي  احمد نجاح محمد
 م36/33/2666 ماجستير بالجامعات في جمهورية مصر العربية

نقل  –التشةيل  –مشكالت تطبيق نظام ) البناء  محمد رفعت سالم محمد
 م2667 ماجستير في إدارة المشروعات الريايية BOTية (الممك

 م2636 ماجستير رؤية مستقبمية لالحتراف اإلداري باألندية الريايية مجدي يسري حممي
خطة تسويقية إلمكانات مراكز شباب بمحافظة الةربية  محمد عبداهلل عبدالفتاح

 م2636 ماجستير كمدخل لمتمويل الذاتي

ياسات اإلدارية لمخدمات الفندقية وعالقتها بجودة الس دعاء محمد بيومي
 م2636 ماجستير األداء باألندية الصحية

 

 وها للتزقي لألساتذة واألساتذة الوساعدينتن تقي أبحاث
 

المجمة العممية كمية 
التربية الريايية جامعة 

 (23المنيا المجمة )
بية السموك القيادي وعالقاته بمهارات التدريس الفعالة في التر 

  أنتاج عممي البدنية لدي الطالب المعمم
2666 

مجمة أسيوط لمعموم 
وفنون التربية الريايية  

)مجمة عممية 
 متخصصة (

 
دراسة تحميمية لجودة خدمة المنشأت الريايية في يوء 

 أسموب الفجوة
 

 انتاج عممي
 
2666 
 

 
 

  

 ؤلفتهكتب 
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