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 الدياسطي صالح المنعم عبد حاتم : األســــم

 م .7/6/1972 : تاريخ الميالد
 بتقدير )جيد جدًا مع مرتبة الشرف( . –م 1994 –بكالوريوس التربية الرياضية   : المـؤهــل

  م )سباحة( .1999عام  –بتقدير ممتاز  –ماجستير التربية الرياضية 
  م )سباحة( .2004م عا –دكتوراه التربية الرياضية 

التددددري   الهدددرم ) سددد  –لتبندددي   –مددددرس دكتدددور بكتيدددة التربيدددة الرياضدددية  : الوظيفـــة
 ( سباحة –فرديةالرياضات ال

 جامعة المتك فيصل   -كتية التربية   -أستاذ مساعد بقس  التربية البدنية 
  معفي نهائي : الخدمة العسكرية
 متزوج : الحالة اإلجتماعية

 Dr_Tomy721@hotmail.com : د اإللكترونيالبري

 heldiasty@KFU.edu.sa : يدددددددددددددددددالبريد الجامع
  0530897463 محمول :             9144: الداخلي : التليفــون 

 مسجل باألتحاد المصري للسباحة : مدرب سباحة
 الشهادات احلاصل عليها :

 م( .1992)ع  دورة العالج الطبيعي وإصابات المال 
 ( 1993اإلنقاذ في السباحة م  اإلتحاد المصري لتسباحة. )م 
 ( 1994إعداد معت  السباحة م  اإلتحاد المصري لتسباحة. )م 
 (   1995( م  اإلتحاد المصري لتسباحة )1إعداد معت  السباحة ر. )م 
 ( 1996الدراسات الدولية الخاصة بثقل المدربي  في السباحة. )م 
 نقابدددددة المهددددد   –م( 2000) –بندددددادي الزمالدددددك  –ات الدوليدددددة الخاصدددددة بثقدددددل المددددددربي  الدراسددددد

 الرياضية .
 (  172الدراسات التخصصية لتمدربي )–  م  التجندة اوولمبيدة  –بتقدير ممتاز  –شعبة سباحة

 المصرية ) اوكاديمية اوولمبية لتقادة الرياضيي  ( .
   م( .2013جامعة حتوان ) –بية الرياضية لتبني  كتية التر  –محاضر بدورة إعداد المعت 
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 اإلنتاج العلمي :
ةت  .1 ة تاح تحةة ت    تاحةا  ه تحعامةةلتبايةة تاحاةمتت "تاتعاحيةةلحيلتاحايةةثه ه

"دراسة تحليليلةة تحييلةةالت تاحةاج

بل تاحمانل ت احريتض  تتت–حلالت تاألحفل تاح تح ة "تت-حلتت نعانت"احتج بلة تاحريتضةل تحي نة   
كيلة تاحتج

تمتات2010متبا تتيعانتت–

ت  .2 ةةة  تاحللمةةةة تحاةةةةمت ه ةةة  ت اح ة احلتل تحناةةةةل تاح ة
تتةةةةليتد  حي لةةةةتدتحنةةةةانتت400"إسةةةةتج ت2012بةةةةتج

بلةةةة تاحمانلةةةة ت  يةةةةعمتت–دراسةةةة تبةترنةةةة  "ت0ت2016 أ حي لةةةةتدتريةةةةعتد تمةةةةتنت  ت احيتيةةةة تاحاييلةةةة تحيتج

تتت–احريتض ت بل تاحريتضل تحي ن   
تمتات2017متبا تتيعانتت–كيل تاحتج

تحنيلةةةة تداةةةةيتاحيلعنةةةةت تاحمانلةةةة ت احفاةةةةيعحعمل ت ا نتةةةةت ت"تفت يلةةةة تاحيةةةةاري تدتح  .3 هي عكاةةةةلتت ةةةة ه

تاحاةةةةةمتت "ت ت احيهةةةةةترا تاحاةيلةةةةة تحنةةةةةت    احيتيةةةةة تاحا حلةةةةة تحيايةةةةةعمتاحنفاةةةةةل ت احريتضةةةةةل تت–احةةةةةلاثه

تعاحعااةةة ت احويةةة   تت– تUSPSع ه
تاحيو ةةةلحج ه

تاأل ات يةةة تاحةةةنفلتاحريةةةتا  متباةةة تت–احيةةةلحيلتاحةةةا  ه

تمتات2019تتفلتاحمتطن  
 : اخلربات

 ( .1994( ، )1993العمل بالنادي اوهتي "الجزيرة" )إنقاذ( عامي ) .1
 ( .1995العمل كمدرب بمدرسة السباحة بنادي هتيوبوليس الرياضي ) .2
 ( .1997العمل كمدرب ومعت  سباحة بالنادي اوهتي "الجزيرة" ) .3
 معت  سباحة بالنادي اوهتي "مدينة نصر" . م(2004عام )( حتى 1998منذ عام ) .4
 م .1997شراف عتي منتخ  الجامعة "حتوان" عام او .5
بكتيددة التربيددة الرياضددية لتبنددي  بددالهرم منددذ  –اوشددراف والتدددري  بمركددز لدمددة المجتمددع وتنميددة البي ددة  .6

 ( .2006( حتى عام )1995عام )
 ( .2002العمل بمدارس السباحة بنادي الجزيرة الرياضي ) .7
 كالتالي : م2012( حتى 2004العمل كمدرب لتفرق بالنادي اوهتي "مدينة نصر" منذ عام ) .8

 ( .96( مدرب لتجهيزي )2006( حتى عام )2004م  عام ) .1
 ( .97( مدرب لتجهيزي ث  لفريق )2008( حتى عام )2005م  عام ) .2
 ( .98مدرب لفريق ) م(2012)( حتى عام 2008م  عام ) .3

 ( بالنادي اوهتي "فرع مدينة نصر"2001ق )م( مدرب لفري2013عام ) .4
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 شهادات التقدير واخلربات احلاصل عليها:
 . تهن ة م  أ.د/ عمرو عزت سالمة رئيس جامعة حتوان لتحصول عتي الدكتوراه .1
 . شهادة تقدير م   س  المناهج وطرق التدريس لتجهود المثمرة لالل العمل بالقس  .2
ي الزمالدددك لالعددداب الرياضدددية لتمشددداركة فدددي عدددرل إفتتدددا  ولتدددام بطولدددة . شدددهادة تقددددير مددد  نددداد3

 أفريقيا لكرة الستة .
 ( بالنادي اوهتي .1993. شهادات لبرة لتعمل إنقاذ عام )4
 م(2006سنوات عام ) 8. شهادة لتعمل كمدرب لمرحتة 5
مددددددارس السدددددباحة . شددددهادة تقددددددير مدددد  الندددددادي اوهتددددي لتتفدددددوق واومتيددددداز فددددي التددددددري  والتعتددددي  ل6

 م( .1997)
بدددالهرم لتعمدددل  –. شدددهادة مددد  مركدددز لدمدددة المجتمدددع وتنميدددة البي دددة بكتيدددة التربيدددة الرياضدددية لتبندددي  7

 م( .1999كمشرف حمام بقطاع السباحة )
 م( .2004م/2003. شهادة لتعمل كمعت  سباحة بالنادي اوهتي )8
 م( .2009تحاد المصري لتسباحة ). شهادة تقدير وتفوق ببطولة كأس مصر لتسباحة م  او9

 م( .2010. شهادة تقدير وتفوق ببطولة القاهرة الشتوية م  منطقة القاهرة لتسباحة )10
. شهادة تقدير وتفوق ببطولة كأس مصر لتسدباحة القصديرة مد  اوتحداد المصدري لتسدباحة موسد  11

 م( . 2012م/ 2011)
 م .2012حتي  2009بنات م  موس   98ة . شهادة م  النادي اوهتي لتعمل كمدرب لمرحت12

 دورات أكادميية للرتقي :
 م .2006/  4/  4 – 2البرنامج التدريبي "تقيي  التدريس" الفترة م   .1
 م .2006/  4/  20 – 19البرنامج التدريبي "تصمي  المقرر الجامعي" الفترة م   .2

 م .2006/  11/  30 – 28البرنامج التدريبي "ألال يات وآداب المهنة" الفترة م   .3

 م .2012/  12/  31 – 29البرنامج التدريبي "أستخدام التكنولوجيا في التدريس" الفترة م   .4

 م .2013/  1/  3 – 1البرنامج التدريبي "مهارات اوتصال في أنماط التعتي  المختتفة" الفترة م   .5

 27 – 26يددددددة" الفتددددددرة مدددددد  البرنددددددامج التدددددددريبي "الجواندددددد  الماليددددددة والقانونيددددددة فددددددي اوعمددددددال الجامع .6
 م .1/2013/
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 خربات أخرى :

 . اللغات األجنبية :1

 بالعجوزة( . –اإلنجتيزية : جيد جدًا )الدراسة بالمعهد البريطاني  .1
 فرع المنيرة( . –الفرنسيدة : جيد )الدراسة بالمركز الثقافي الفرنسي  .2

 . مهارات التعامل مع الكمبيوتر :2

 دورة في الد : .1
1. Win 98 , XP , 2000  . 

2. Internet  . 

3. ISDL . 

 شهادة م  إدارة الجودة بالتعامل مع البرامج الحديثة إلدلال البيانات بالكنترول . .4
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