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 والدولىالهطشى والعربى دمحم فزالى اسهاماته فى التربية البدنية والرياضة والترويح عمى السدتهى 
 عبد الرحسن دمحم الدين أ.د/ بهاء                       أ.د / يحيى دمحم الجيهشى         

 ورئيس قدم الترويح الرياضىالبرامج الترويحية أستاذ          ستاذ الترويح الرياضىأ           
 كمية التربية الرياضية جامعة السشيا        جامعة حمهان -كمية التربية الرياضية لمبشين  

 مقدمة ومذكمة البحث :
ان خيررر مررا يةتدررسة اخالدرران خررى  رحمترري ةررى عرره  الحيررال عرره عسمرري وسررير ي ال يسررة التررى 

لدان  حدث عشك بحب وصرد  ةيرحرا اخالدران  داعد  ةى كدب الجسيع .خير كشهز عه  الداليا .
 الحيال ةيترك السا  والهلد وخ  مترق بي غير سيرل طيسة وعسى يشتفع بي الى يهم الدين .عن 

ومررع اسررت راء احررداث ووقررائع و رراريا التربيررة البداليررة والرياضررة ةررى ضررهء الست يرررا  العالسيررة 
والتهجها  واخةكار والشظم السعاصرل السختمفة التى مر  عميهرا خ  شزرب مرن الخبررا  والتجرار  

 تى من شاالها  هجيي دةة والظام التربية البدالية والرياضة والترويح الحالى والسدت بمى .ال
أن صشاع التاريا اخالداالى  من عمى  (1991) طمبة شهقى، (2017) شهقى الجسل يتفق

الذخررريا  العامررة ةررى مختمررت السجرراخ  لهررم حررق اخىقررى واالدرراالى عشررد اخجيررا  الىح ررة لهررم 
بالجسيررا بالشدررسة لهرررخء الرررواد لمهقرره  عمررى مررا قرردمه  لمسهشررة والررهطن مررن يتسثررا ةررى اخعترررا  

 ( .23: 6)( 35: 5)أعسا  واالجازا  .
لرررريس مجرررررد سرررررد  التربيررررة البداليررررة والرياضررررةأن  رررراريا  Gerber (1974) جربرررررويعت ررررد 

لىحداث التى يجرب ان   رهد الظررو  الحاليرة والراعترة لمرياضرة ة رن . ولكرن عشراك ا جرال  راريخى 
، حيرري يررررخ خحررد أعررىم مهشررة التربيررة ةمدررفى يتشرراو  مررا يعررر  بالدررير الها يررة وال يريررة والتررراجم 

سهشررة الررهه سرراعم بذررةا أو البداليررة والرياضررة وأحررد رواد الحركررة العمسيررة والفكريررة والسهشيررة لتمررك ال
برراخر ةررى وضررع المبشررا  اخولررى لتمررك السهشررة ةررى مرررر والذررر  اخوسررن ، ةزررى عررن ان بعرر  
الرررواد قررد يةشررب سررير ي الها يررة ويررررخ لعرررر  ريسررا يعررر  بررالتراجم أو ويررام ال يررر بالكتابررة والسحرري 

يرا والداراسرة والتعميرق بةرا والتأصيا لدير ي ريسا يعر  بالدريرل ال يريرة وذلرك خل راء الزرهء والتحم
   .( 25:  9)مهضهعية عمسية متجردل 

والظررر لشرردرل اخبحرراث والرسررائا العمسيررة عررن سرريرل رواد حركررة التربيررة البداليررة والرياضررة ةررى 
عمى حرد عمرم الساحثران والظررا لهقره  الساحثران أمرام شخررية  –مرر والعالم  أ ى مذةمة السحي 

حيري ح رق لسرررالا ال اليرة بحرق كراةى مرن الت ردير واخعتسرام  لرم  حر رياضية وقامة عمسية ةريردل 
العديرد مررن اخالجررازا  قبررا ان يح ررق لشفدرري ورةررع اسرسها الررى عشرران الدررساء ةررى داليررا التربيررة البداليررة 

 والرياضة عمى السدتهه العربى والدولى .
بسرررور اخيررام ان اسررم دمحم ةزررالى لررن يدرر ن ابرردا مررن ذاكرررل الترراريا ةررى السجررا  الرياضررى 
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والدرشين برا سريس ى طررهيى ةرى قمره  وع رره  كرا مرن درس لرري أو سرسع عشري خالرري مرن الرهين قرردمها 
لسهشررة التربيررة الرياضررية والرياضررة الكثررر والكثررر حتررى احتمررن مةاالررة كبيرررل بررين دو  العررالم . ة ررد 

وال سرهح والعسرا ضر  السثا اخعمى وال دول والشسهذج لكا اخجيرا  ةرى التفره  والس هلرة والدراسرة 
والررهخء والهةرراء واخالتسرراء لمررهطن باسررمهبي الستسيررو وعس ريترري سررهاء ةررى مجررا  مسارسررة الرياضررة أو 

 اخدارل عمى مدار عرر  .  
وجررد الساحثرران أالفدررهم أمررام أمررر صررعب أن يةتررب عررن عررها الررشجم الدرراطع ةررى سررساء التربيررة 
البدالية والرياضية الهه لم يدرس بسعهد التربيرة البداليرة ةرى مررر االسرا درس أصره  التربيرة البداليرة 

جامعررة خةبرررا بالسسمكررة الستحرردل خررى  بعثررة عمسيررة اسررتسر   –والرياضررة ةررى كميررة التربيررة البداليررة 
ثىث سشها  ( بعد ان درس ةرى مررر و خررج مرن معهرد التربيرة العرالى لمسعمسرين ) كميرة التربيرة )
.وان مررا قدمرري دمحم ةزررالى لمتربيررة  جامعررة عررين شررسس ريسررا بعررد ( )  خرررم رياضررة وعمررهم ( –

ورغسا عن وجرهد دراسرة عمسيرة ) رسرالة  البدالية والرياضة يحتاج الى العديد من اخطر السرجعية .
( اخ االهررا اغفمررن العديررد مررن جهاالررب 1999تير (اجريررن عررن دمحم ةزررالى عمررى حيا رري عررام )ماجدرر

كسرررا االهرررا جاالبهرررا  مرررك الذخررررية العمسيرررة الستسيرررول والترررى مرررن أعسهرررا اخالتررراج الفكرررره والعمسرررى لررري 
مدريرل ع راء اسرتسر  قرابرة )  درعهن عرام ةهرى  الرها  ةى بع  السعمهمرا  مرن حيري الدقرة .

ررري  مررن الررهكريا   الرررواد  سثررا  ( ةالحيررال2005( حتررى عررام ) 1916مررن الع رراء ( مررن عررام )
 رررب ةررى بحررر الشدرريان .و الهررر الع رراء ال يرراض الررهه لررم يشزررب عررن الع رراء ( كسررا ان الدرريرل 

دمحم بررررن أدريررررس  ري رررره  كذررررجرل الويتررررهن .. خ  شسرررره سررررريعا ولكشهررررا  عرررري  طررررهيى .لهررررم الحدررررشة 
 الذاةعى ) قد ما  قهم وما ما ن ةزائمهم   وعاش قهم وعم ةى الشاس أمها   (

البداليرررة الررررواد ومرسدرررى مهشرررة التربيرررة  ويسثرررا دمحم ةزرررالى صررردارل الريرررادل ويرررا ى ةرررى جيرررا
رابرع ةهره يسثرا العسيرد السعيي الردائم عمرى الكيران اوخ واخيررا  –ة ةى مرر والعالم العربى الرياضو 

 .( 1974 -1969لمسعهد العالى لمتربية البدالية ةى الفترل )
سرررعى الساحثررران لتكرررهن  مرررك الدارسرررة ةرررى م دمرررة الدراسرررا  الترررى  تشررراو  اال ىقرررا مسرررا سررربق 

اخالترراج الفكررره والسعرةررى واخسررهاما  ةررى مجررا  ال  رراع اخعمررى سررهاء عمررى مدررتهه اخ حررادا  
الرياضية أو المجشة اخولسبية السرررية والتأصصريا العمسرى لمتراريا اخكراديسى لسحسرد ةزرالى .حترى 

ةررى ةررى مجررا  التربيررة البداليررة والرياضررة والترررويح وحتررى الثررره السةتسررة الدررد ث رررل ةررى مجالشررا السعر 
العربيررة بدراسررة عررن رواد الحركررة الرياضررية ةررى مرررر  ررهلى اكبررر واقرردم معهررد وجهررة اكاديسيررة ةررى 

 جامعة حمهان . –الهطن العربى وعمى مدتهه الذر  اخوسن وعى كمية التربية الرياضية لمبشين 
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 -الحالى الى التعر  عمى:: يهد  السحي  هدف البحث
 الديرل الها ية لسحسد دمحم ةزالى . .1
 اخالتاج الفكره لسحسد دمحم ةزالى خى  مديرل حيا ي العمسية . .2
 .ى والدولىاخسهاما  ةى السجا  الرياضى عمى السدتهه الهطشى والعرب .3

  : العمسية والتطبيقية البحثأهسية 
 -فى الشقاط التالية : تتزح اهسية البحث

الدرريرل الها يررة  عررد مت مسررا ضررروريا لكتابررة  رراريا أه مهشررة أو عي ررة وةررق مررشهج عمسررى  عررد 
الدراسرررة الحاليرررة عرررى دراسرررة  اريخيرررة لفتررررل زمشيرررة كسرررا ان بعيررردا عرررن التحيرررو واخعرررهاء الذخررررية .

( عاما عى حيال صاحبها وعه شخرية مررية وعربية وعالسية متسيرول الالرن 90 دت ر  حهالى )
ل ةررى حيا هرررا دةعررن بررري أعسالرري واالجازا ررري واسررهاما ي ةرررى الرياضررة السرررررية الررى جعمررري شررهرل كبيرررر 

محاولررة اسررت راء سرريرل احررد أعررم ال يررادا  ةررى السحرري الحررالى يعررد ة، شخرررية عالسيررة برردون مسال ررة 
 مجا  عمهم التربية البدالية والرياضة ةى مرر والعالم العربى .

د مررن واجيررا  اخجيررا  السعاصرررل خبررراز اخدوار ان دراسررة سرريرل رواد الرياضررة السررررية يعرر
كسررا ان ، ضررة السررررية باسررمه  عمسررى مشهجررى  التررى قررام بهررا عرررخء الرررواد و دررجيا  رراريا الريا

دراسرررة  ررراريا الذخرررريا  السرررارزل ةرررى أه مجتسرررع يعرررد بسثابرررة مررررال صرررادقة وسرررجى كرررامى لحيرررال 
 صاحبها و جديدا خةكار  و هجها ي واالجازا ي .

سان بالدور الفعا  والسرثر الهه قام دمحم ةزالى بي مشه سرفر  لمخرارج الرى االجمتررا لدراسرة اخي
التربيررة البداليررة ثررم العررهدل خرض الررهطن والترردريس بالسعهررد ثررم الدررفر لمهخيررا  الستحرردل اخمريةيررة 

، ض ارية مدرريرل وسرريرل الع رراء ال يررالمحررره  عمررى الرردكتهرا   ثررم العررهدل مرررل اخررره لمررهطن واسررتسر 
بسثابة  كريم لرجا أع رى حيا ري لعمسري  اركرا خمفرا ثراثرا مزرى يشيرر ال ريرق كسا يعتبر السحي عه 

لت هير الرياضة السرريةو  ديم صهرل مذرةة لىجيا  ال ادمة عن  اريا الرواد لت را  عه  اخجيا  
السرررية واسرهاما ها و دتفيد مشي  واثراء السةتسة العربية باضاةة عمسية جديدل عن  اريا الرياضة 

 عمى السدتهه العربى .
 رررأريا الحركرررة الرياضرررية ةرررى مررررر والتهثيرررق كتابرررة احرررد السرررداخا اخساسرررية لالساحررري يعرررد 

 التاريخى لمرياضة ةى مرر .
ولررررن الذخررررريا  الرياضررررية دراسررررا  العربيررررة التررررى  شا (12يهجررررد عرررردد ):  الدراسررررام السرتبطررررة

السحري اخسترشراد بهرا ةرى مشهجيرة والعربية  م وضعها ةى قائسة السراجع و رم اخسرتعاالة و  السررية
 : الحالى 

 
 

http://jsbsh.journals.ekb.eg/


 

 كلية التربية الرياضية للبنين بالهرم جامعة حلوانالمجلة العلمية ل
Web : jsbsh.journals.ekb.eg       E-mail :  sjournalpess@gmail.com 

 

 م0202يناير  (4الجزء ) 19العدد                  السجمة العمسية لمتربية البدنية وعمهم الرياضة    

 

529 

 : مشهجية واجراءام البحث
 -تم االستعانة فى البحث الحالى بالسشاهج العمسية التالية : 

 زيردا  عبرد، ( 2017) حدن عالوى واسرامة راتر  :كى مرن  يتفق كى من :  السشهج التاريخى
مشهج قائم عمى دراسة الهثرائق الرئيدرية باالي عمى ( 1995) عبد الباسط حدن( ، 2005) الباقى

بالشدرررسة لسهضرررهع السحررري ويدرررتهد  حرررهادث السزرررى وي مرررق عميررري احياالرررا السحررري الهثرررائ ى خالررري 
 . يحراو  اسررترجاع مررا حرردث ةررى زمرران مزررى حتررى ان الررسع  يعرةهالرري باسررم السررشهج اخسررترداده

ويهلك الجد ان السشهج التاريخى يهتم ويتشراو  دراسرة وةهرم و فدرير اخحرداث التاريخيرة الترى حردثن 
ةى الساضى معتسدا عمى الهثائق والدجى  والت رارير باخضراةة الرى الس رابى  الذخررية الس ششرة 

 .(  110:  8( )  89: 3( ) 56: 14) مع اخشخاص الهين عايذها  مك اخحداث 
ثرران السررشهج الترراريخى بخ ها رري الدررن اخساسررية وعررى : اختيررار مهضررهع السحرري، وا سررع الساح

السادل التاريخية ةرض الفروض، جسع البياالا  أو السادل العمسية ، ال د البياالا  و حميميها ، عرض 
 و فديرعا 

مجرا  العمررهم  ان عرها السرشهج يدررتهد  (2005) زيردا  عبررد البرراقىيررهكر  : مرشهج دراسررة الحالرة
اخجتساعية والشفدية الرى  وويرد السراحثين بالسعمهمرا  الكاريرة بالبياالرا  والكسيرة والكي يرة عرن   دمحم 
دمحم ةزرررالى   لررريسةن السررراحثين مرررن   رررديم وصرررت  فرررريمى و حميمرررى متعسرررق عرررن الحالرررة مهضرررهع 

والسراحرا السختمفرة السحي وذلك ريسا يتعمق بظرو  الشذال اخجتساعية ةى محين اخسرل والسدرسة 
ومحاولرة ةهسهرا و حميمهرا صحا  الدريرل الها يرة أمن حيا ي والتعر  عمى العهاما التى أثر  عمى 

حيررري التركيرررو عمرررى حالرررة واحررردل حترررى خ يتذرررتن جهرررد السررراحثين ةرررى  .مرررن خرررى   تسرررع  اريخهرررا 
 .  ( 125: 3)  مهضهعا  ةرعية خ  تعمق بذةا مساشر بذخرية ودراسة الحالة

 ثالثا : مرادر جسع البيانام :
   ارير شههد العيان عمى اخحداث . ،  اخسرل .1
 . ، الهثائق الرسسية والدجى    حميا الهثائق .2
 السرادر الذخرية كالسهكرا  والرسائا والسفكرا  الذخرية . .3
 الترهير الفه هغراةى والذهادا  . .4
 الدراسا  والكتابا  التاريخية . .5
 .بالرحت الكبره  السيةروةميم ووحدا الت ارير الرح ية  .6
 .والسهاقع اخلكتروالية شسةة السعمهما  الدولية  .7

والسدرتشدا  صعهبة الحره  عمى بعر  الهثرائق الرعهبا  التى واجهن الساحثان : ومن 
صررعهبة  حديررد مهاعيررد لمس ررابى  الذخرررية لررسع  مررن الخاصرة بذخرررية السحرري باخضرراةة الررى 
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وخاصررة ةررى اررا جاالحررة ةيررروس كهروالررا و ررم الت مررب ) كرران طالسررا أو معيررد ( عاصررر دمحم ةزررالى 
 عميها باخ را  التميفهالى واجراء م ابمة  مفهالية شخرية  مفهالية م ششة .

 الس ابمة الذخرية الس ششة .:  رابعا وسائل جسع البيانام
  :  مجتسع وعيشة البحث

عيشرة السحري ( . و 28/5/2005اخعسا  الكاممة   دمحم ةزالى  حترى وةا ري ةرى ) : مجتسع البحث
والترررى  رررم عرررى كرررا مرررا  رررم الحرررره  عميررري واسرررتيفاء  مرررن معمهمرررا  عرررن الررردكتهر / دمحم ةزرررالى : 

الحررررره  عميهررررا مررررن أةررررراد أسررررر ي و ىميرررره  ومحبيرررري وكررررهلك السهاقررررع اخلكترواليررررة وبشررررك السعرةررررة 
 ةترل اجراء عها السحي .خى   والهثائق ال همية .ودار الكتب السرره 

 -مديرل دمحم ةزالى الى السراحا التالية :بت ديم سيرل و وقد قدم الساحثان 
 . اخسرل واخخهل  -مرحمة الشذال وال فهلة والذسا  .1
 ال فهلة والذسا  .مرحمة  .2
 . اخبتدائية والثاالهية السدرسةمرحمة  .3
واخالترراج  خةبرررا ( التربيررة البداليررة ( ) جامعررةاالجمترررا ) كمية الررى الدررفر الجامعيررة و سرحمررةال .4

 .بعد العهدل من بعثة االجمترا   الفكره 
واخالتراج لمحره  عمى الساجدتير والردكتهرا   مرحمة الدفر الى الهخيا  الستحدل اخمريةية .5

 الفكره بعد العهدل من الهخيا  الستحدل .
 واستسرارية الع اء .مرحمة العهدل من الهخيا  الستحدية  .6
( واخالتراج مشهراقبرا الدرفر الرى الهخيرا  الستحردل وبعرد العرهدل ) ةزالى والحركة اخولسبيرة  .7

 .داخا مرر وخارجها الفكره السر س ة بالحركة اخولسبية 
 اخالتاج الفكره بعد العهدل من الهخيا  الستحدل اخمريةية . .8
 واخالتاج الفكره ةيها .مرحمة الدفر الى السسمكة العربية الدعهدية  .9

 ةى مجا  اخ حادا  الرياضية السختمفة ) عزهية ومشاصب ادارية ( اخالذ ة الت هعية  .10
 مهام خاصة واعسا  اعىمية قام بها . .11
 التكريم عمى السدتهه السحمى والدولى . .12
 دمحم ةزالى اخالدان والحيال الذخرية . .13
 بع  الرسائا العمسية التى أشر  عميها . .14
 ومختمت جهاالب الحيال . التربية البدالية ماثهرل لفزالى ةى كمسا   .15
  أمى  ةمد ية لمساحثان ةى حيال ومديرل دمحم ةزالى . .16

 اخستخىصا  من الديرل والتهصيا  .
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 الدقى (   –الجيول  –حمهان  -السشيرل –) العساسية  الشذال وال فهلة والذسا  :
 سميسان .اخسم بالكاما : دمحم دمحم ةزالى أحسد 

 . 16/1/1915 اريا السيىد : 
الهالد ) دمحم ةزالى احسد سميسان ( من قرية )  ومشن الذروية ( بسحاةظة بشى سهيف وكان يعسا 

 ( 19/12/1969) سةر يرا بهزارل السعار  العسهمية ) وزارل التربية والتعميم حاليا ( و هةى ةى  ) 
 ( .26/2/1979السحاةظة  كاالن ربة مشو  و هةين ةى )الهالدل  ايزا من الفس ال رية والفس 

 حى العساسية . –مةان السيىد : شارع السمكة ) ش مرر والدهدان حاليا ( 
( مع احرداث الثرهرل ثرم اخالت را  الرى حرى السشيررل بسشرو  بذرارع السرهارده بجرهار مح رة 1919ةى )

خن عسرارل سرةشية كبيررل   را عمرى ق ار ) حمهان با  المه  ( ةى ذلرك الهقرن  . ومةران السشرو  ا
 شرين مترو اخالفا  .

( اخالت ا  مجددا الى حى ) حمرهان ( ) شرارع حدرين رشرده ( بجرهار الحدي رة اليابااليرة 1923ةى )
 ( سشها  .10وامن العائمة عشاك لسدل )

( اخالت ا  مجددا حى جشه  الجيول) مشو  خالتي (  ) شارع حدرين شراكر الستفررع مرن 1933ةى )
 ( بجهار اسعا  الجيول امام محسع السرالح الحةهمية بالجيول   .33رع السح ة مشو  رقم شا

(  ووج دمحم ةزالى واالت ا لىقامة بذ ة ةى شارع أمام  مدتذفى الرمد بالجيول ) شارع 1951ةى )
قرررل بررن شررريك بررالجيول ( ايزررا وكرراالها ي مررق عميرري وعمررى اسررر ي واخها رري ةررى حررى الجيررول  ل ررب ) 

 الية ( .الفز
مش  ررة السدرراحة الررى ان  هةررا    ةررى  –شررارع عررارون بالرردقى  33واخيرررا اسررت ر ةررى شرر تي ةررى )

(28/5/2005 . ) 
 االدا  (.  2رجا  /  4)  ( غير 6اخخهل : )اخسرل و 

 زيشب ( . –( من البشا  ) ةاطسة 2) –حدن ( –عو الدين  -محسهد –( من الرجا  ) أحسد  5)
بهزارل السعار  وعسا بسةتب د / طة حدين ، مر فى كسا  طمسة واقام بسشو  ) أحسد ( : عسا 

 العائمة ةى حى الجيول .
) محسهد( :  عسرا بذرركة الدرةر بالحهامديرة وكران خعرب كررل قردم بشراده الومالرك وكران ي ريم ةرى 

 العجهزل  .
ردن سريتى ( واحرد (  وكران ي ريم ةرى ) جرا1945) عو الدين ( : خريج معهد التربية البدالية عام )

ابشائررري شرررديد التررراثر بعسررري ) ةرررهزه عرررو الررردين دمحم ةزرررالى ( خرررريج ايزرررا كميرررة التربيرررة الرياضرررية 
 وحرا عمى الساجدتير ةى التربية الرياضية .

( ) زميررا ودةعررة ا.د / دمحم 1949) حدررن( : خررريج ايزررا السعهررد العررالى لمتربيررة الرياضررية عررام ) 
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رمررران الشسهذجيرررة ثرررم مفتذرررا لمتربيرررة الرياضرررية و  مرررد مشاصرررب حدرررن عرررىوه ( وعرررين بسدرسرررة اخو 
( و ررهلى رئاسررة ا حرراد  ررشس 1987مختمفررة وسرراةر الررى الكهيررن لمعسررا عشرراك واحيررا لمتعاقررد عررام )

جراردن حرى ( ةرى ةى الفس الع رار مرع اخيري)عو الردين( .وكان ي يم 1990 -1987ال اولة من )
 . بال اعرل  سيتى

بعررد دمحم ةزررالى كاالررن   رريم ةررى مشررو  الجيررول ) شررارع حدررين شرراكر  ) ةاطسررة( :  اخخررن الثااليررة
( ) خررريج احررد ابشائهررا ) مررر فى عرراد   زعررووع( 1992بجررهار اسررعا  الجيررول (  و هةيررن ةررى )

 ( .1965معهد التربية الرياضية عام )
الجيررول(  –ش الهرررم 438كاالررن   رريم ةررى حررى الهرررم ) –عمررى الث اةررة الشدررائية ) زيشررب( : حاصررمة 

 )مر فى عاد   زعووع ( .شا  احدعسا متووجة من ابن خالتهاب (3لديها )و 
 ال فهلة والذسا  )  دمحم ةزالى ( : مرحمة 

طفررا عررادهء وذكررى ومتررون مررر سن باسررر ي عاط يررا جرردا  حسررا السدرر هلية مررع اخيرري )أحسررد ( ع ررب 
 ( .1969وةال اخ  عام )

ومسارسة الرياضة والمعب وخاصة رياضة كررل ال ردم محب لمدراسة وال راءل واخطىع والعمم والتعمم 
 وكان ي ت حارس مرمى  .

العرا  ال رهه ( وكاالرن لمتشذر ة  -الدرساحة -كاالها يسارس مع اخها ي العديد من المعسا  ) كرل ال دم
 اخجتساعية الدميسة دورا ةى ذلك حيي  ربها عمى احترام اخخرين والرد  واحترام الهقن  .

برررديق والررد  مرردرس الشدرريج بالسدرسررة اخبتدائيررة الررهه كرران جررارا لهررم اثشرراء ةترررل   ررأثر دمحم ةزررالى
اخقامة ةى حى )  حمرهان ( حيري  عمرم مشري عسرا التررسيسا  عمرى الشره  الخذربى وكران كرا ةررد 
مررن اةررراد اخسرررل يعسررا سرر ر او سرر رين عمررى الشرره  الخذرربى ولكشرري كرران اقمهررم عسررى عمررى الشرره  

 م بسسارسة وحسة لمرياضة .الظرا خالذ الي الدائ
 : مرحمة السدرسة اخبتدائية والثاالهالية 

( سرشها  وخ  هجرد مرحمرة اعداديرة 4ةى  مك الح سة الومشية كاالن مدل الدراسة بالسرحمرة اخبتدائيرة )
 كسا عه مهجهد حاليا .

 ( التحق بسدرسة السدرتحفظان ) مدرسرة لمروضرة حاليرا ( مرن أشرهر السردارس ةرى1920ةى عام )
 حى السشيرل مدرسة  سهيدية اولية .

( التحرق بسدرسرة السشيررل اخبتدائيرة ثرم االت را الرى مدرسرة )حمرهان اخبتدائيرة ( الظررا 1922ةى عام )
 خالت ا  اخسرل الى حى حمهان .

( التحررق بسدرسررة اخبراةيسيررة الثاالهيررة) الدررسا الررى ابررراةيم باشررا ابررن دمحم عمررى باشررا 1926ةررى عررام )
 –  عام خالذائها ) شارع شامبميهن بهسن البمد حاليرا ( وكران يدرت ا ق رار )حمرهان الكبير  ةى او 
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 با  المه  ( لمهعا  الى السدرسة وي هم بحا مدائا و سارين الرياضيا  وعه ةى ال  ار .
مارس العديد من اخلعا   ةى ةترل السدرسة الثاالهيرة مشهرا كسرا مرارس رياضرة الدرساحة ةرى )البركرة 

ام السيال الكبريتية اخن (  وعسا مجمة رياضية بالسدرسة باسم ) بر  حمرهان ( .كسرا بحمهان ( )حس
احب دمحم ةزالى عهاية ) خيا  الظا ( كان يشا   ذجيع مدرس الم رة العربيرة بسدرسرة اخبراةيسيرة 

 عمى  أليفي لم رم ال ريرل .
( ايرام 10وعسا رحمة لسدل )( اخالت ا  الى حى الجيول ومسارسة رياضة الدارجا  1933ةى عام )

دميرا   -السشررهرل -طش را–من ) الجيول الى بهرسعيد ( مرورا بالعديد من السدن السرررية ) بشهرا 
هم عربة اسعا  مع اخعداد والتخ ين لخن سير  ...( حيي التحرك ليى والراحة الهارا وكاالن  راة

 الرحمة .
 خةبرا ( : ربية البدالية ( ) جامعةالت االجمترا ) كمية الى الدفر الجامعية و سرحمةال

( كاالررن الرةسررة ةررى اخلتحررا  بسدرسررة الهشدسررة ) كميررة الهشدسررة ( ولررم  ح ررق خر فرراع 1932ةررى )
  كاليف الدراسة 

التحق بسعهد التربية العالى لمسعمسين ) كمية التربية جامعة عين شسس حاليا ( وكاالن مدل الدراسة 
الرياضريا ( باخضراةة الرى قدرم  التربيرة  -متعرددل مشهرا ) العمرهم( سشها  وكان بالسعهرد أقدرام 3)

 البدالية الهه كان يذر  عميي اخستاذ / دمحم عمى حاة  .
 ( حرا عمى دبمهم السعهد التربية لمسعمسين )  خرم عمهم ورياضة ( 1936ةى عام )

التربيرة الرياضرية لمبشرين ) او  عسيد لسعهد التربية البدالية ( ) كميرة  دمحم عمى حاة /  اخستاذرشح 
( ) كميررة 1936جامعررة حمررهان ( لمدررفر الررى بعثررة عمسيررة ةررى التربيررة البداليررة الررى االجمترررا عررام ) –

 خةبرا ( لتفهقي رياضيا ةى اخلعا  التى كان يسارسها . 
( )العسيرررد حدرررين رشرررده عثسرران شرررمبى كرران مرررن زمررىء السعثرررة الرررى جامعررة ) خةبررررا ( كرررى مررن ) 

 –العسيد الثاالى لكمية التربيرة الرياضرية لمبشرين  –ة التربية الرياضية لمبشين باخسةشدرية اخسبق لكمي
( ) العسيرررد اخسررربق لمسعهرررد العرررالى لمتربيرررة  مرررر فى كامرررا السررراجهره )  –جامعرررة اخسرررةشدرية ( 

بعرد أو  عسيد لكمية أبه قير ( . وكاالن مدل السعثة )سشة واحدل ( ثرم عردلن  –البدالية باخسةشدرية 
 ( سشها  دراسية .3ذلك الى )

 عرض دمحم ةزالى لمعديد من الرعهبا  اثشاء االهاء اجرراءا  الدرفر ومشهرا  هويرع الكذرت ال برى 
 مسا  دبب ةى  اخر سفر  لسدل )شهر(

كان عها التاخر سبسا ةى التعر  اثشاء رحمة الدفر عمرى مرتن ) براخرل الشيرا ( ) حيري كران الدرفر 
الرهه كرران  السهشردس / احسرد الردمرادش  رهالىةرى ذلرك الهقرن بحررا ( الرى االجمتررا ةرى التعررر  عمرى 

ر ( ذاةسا الى االجمترا ايزا عمى الفس الساخرل ةرى بعثرة عمسيرة لدراسرة التعاواليرا  بجامعرة )ماالذيدر
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ويررهكر ةزرررالى االرري  عمرررم الكثررر والكثيرررر و هطررد  العىقرررة بيشرري وبرررين الرردمرادش  رررهالى خررى  ةتررررل 
الدراسررة بالسعثررة ةررى االجمترررا ، مسررا شررجع  ررهالى عمررى اخسررتعاالة بررى ) دمحم ةزررالى ( ةررى العديررد مررن 

اء ال  رس ( ع رب العرهدل الرى ارض الرهطن بعرد االتهر –الدرساحة  -اخ حادا  الرياضية ) الجسساز
 –السعثة . وكان ةزالى ضسن ةريق جامعة ) خةبرا ( خى  ةترل السعثة ةى رياضرا  ) كررل ال ردم 

 الدساحة (  . –التشس  -الدىح -العا  ال هه 
حرا دمحم ةزالى خرى  ةتررل دراسرتي بالسعثرة براالجمترا عمرى العديرد مرن الدراسرا  الستخرررة ةرى 

 سي لم ة اخالجميوية والسعرةة الجيدل والستسيول لها .التشس والتسريشا  الترويحية   والسى لدية ح
 اخسرتاذ / ةرحرا  دمحم مررزو  كان من السرريين اخوائا الهين درسها ةى ) جامعرة خةبررا ( الدريد 

جامعرة حمرهان ( اثشراء حررهلي عمرى دورل  دريبيرة  -) العسيد الثالي لكميرة التربيرة الرياضرية لمبشرين 
 .من الكمية ةى العا  ال هه 

(  عررر  دمحم ةزررالى عمررى اخسررتاذ / ةرحررا  مررورو  اثشرراء دراسررتي  ةررى دورل  دريبيررة 1936ةررى )
بجامعة ) خةبرا(  ةى اخال اذ و دريس الدساحة من اخ حراد السمكرى اخالجميروه  خال راذ ال رقرى والرا  

 عمى  ذجعيي عه وزمىء  السرريين بالسعثة .
 اعمى والسهذجا يحتهه بي وقردول ةرى العسرا الرياضرى كان دمحم  ةزالى يعتبر الدمرداش  هالى مثى

 اخعمى والحةهمى .
بعد حرهلي عمى ) دبمهم كمية التربية البدالية  عاد دمحم ةزالى الى ارض الهطن (1939ةى عام )

( 24( ) جامعة خةبرر ( مفرت  لمتربيرة البداليرة برهزارل التربيرة والتعمريم وكران عسرر  ةرى ذلرك الهقرن )
( زيرارا   فتيذرية  4عام ، وكان ي هم بالتفيت  عمى معمسها التربية البداليرة بالسردارس مرن خرى  ) 

 خى  العام الدراسى الهاحد .
 (  هلى دمحم ةزالى اخالذ ة الرياضية بادارل الشذا  الرياضى بجامعة ال اعرل .1940عام )ةى 

( اثشاء عسا دمحم ةزالى  ةى جامعة ال اعرل  م االتدابري لمتردريس ةرى معهرد التربيرة 1941ةى عام )
( العررالى  لمسعمسررين لترردريس مرراد ى ) التررشس ( حيرري كرران السعهررد )معهررد التربيررة العررالى لمسعمسررين 

الدساحة ( باخضاةة الى العمهم اخخره  –الدىح  -( رياضا  ) التشس3ي دم ةى التربية البدالية )
 الرياضيا  ( . –التربية الفشية  -طبيعة ( –مثا ) العمهم) كيسياء 

 -( قام كى من الدادل بتدريس الس ررا  اخ ية  بالسعهد :1942ةى عام )
 اخلعا  ( -س  ) دمحم دمحم ةزالى ( )  دريس  التش 

 ) مر فى كاما الساجهره ( )  دريس مادل العا  ال هه  ( .
 ) حدين رشده عثسان شمبى ( )  دريس التسريشا  ( .

 ) ةرحا  دمحم مرزو  ( )  دريس الجسساز (  .
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( سررراعا  اسررربهعيا 6( قرررام دمحم ةزرررالى  ررردريس رياضرررة الريذرررة ال رررائرل بهاقرررع )1943ةرررى عرررام )
جية بسعهد التربية البدالية وسعى لتأسيس ا حاد رسسى يرعى المعسة ولكشري لرم ضسن الس ررا  السشه

 يتسةن ةى ذلك الهقن .
وضررررع دمحم ةزررررالى بتعررررديا عرررردد سرررراعا   رررردريس الس ررررررا  باخضرررراةة الررررى وضررررع العديررررد مررررن 

 اخختسارا  البدالية لتمك الس ررا  باخضاةة الى اخختسار الذخرى .
( بعرررد  حهيرررا  ال درررسين ) قدرررسى اعرررداد مدرسرررى 1941شررره عرررام )اسرررتسر دمحم ةزرررالى بالتررردريس م

ومدرسررا  التربيررة البداليررة ( الررى معهرردين مدررت مين مررع اسررتسرار  سعيررة معهررد البشررين لمسعهررد العررالى 
 (.5062لمسعمسين  بعد صدور قرار وزير السعار  رقم ) 

ولررى ومرحمررة الدراسررا  اسررتسر دمحم ةزررالى ةررى  رردريس العديررد مررن الس ررررا  بالسرحمررة الجامعيررة اخ
اخدارل ةرررى  –امرررة العىقرررا  الع –التشظررريم واخدارل  –العميرررا  مشهرررا عمرررى سررربيا السثرررا  ) اخلعرررا  

 ( . الترويح –السشذا  الرياضية  –السجا  الرياضى
أسرررس دمحم ةزرررالى ) اخ حررراد السررررره لمسعدرررةرا  ةرررى يدايرررة الدرررتيشا  مرررن ال ررررن الساضرررى ( ،) 

 ا حاد الدراجا  ( .
بعرد العرهدم مرن بعثرة انجمتررا   ) بعرا هرب  الكتر   النتاج الفكرى والسؤلفرام فرى تمرل السرحمرةا

حتررى اال  ولرربلل متاحررة عمررى بشررل السعرفررة ) ببرراا الخمرر  (مهجررهدم فررى دار الكترر  السررررية 
 السررى :

دار الكترب ( مع اخستاذ أحسرد اخرةمرى ) 1948السعدةرا  )الحيال الخمهية واخقامة ةى الخيام ( )
 والهثائق ال همية  (

 -سمدة اخلعا  الرياضية الحديثة و زم اخلعا  التالية :
 ( ) دار الكتب والهثائق ال همية  ( .1948) كرل اليد ) 

 ( )دار الكتب والهثائق ال همية  ( .1948) كرل الدرعة ( ) 
 ( . همية ()دار الكتب والهثائق ال1948ال هاالين الدولية ( ) –ولة )  شس ال ا

 (  )دار الكتب والهثائق ال همية   (.1948) الكرل ال ائرل ( )
 () دار الكتب والهثائق ال همية  ( .1948) كرل ال دم لمشاش ين ( )

 –السرادمشتن  -الخذربى  رشس السزرر  - رشس ال اولرة –الرياضية و  بي ا ها ) اخسرةهاش ال هاالين
والهثرررائق ( ) دار الكترررب 1948( ( )ال هاةرررهن) البيدررربه  –مرررى الحرررائن كررررل اليرررد ع – رررشس الحم رررة

 صفحة ( . 68(، ) مةتسة مرر ( ) عدد الرفحا  = ال همية
( ) ال سعررة الثااليررة السعدلرررة ( مررع اخسررتاذ / مرررر فى 1949قررهاالين العررا  ال ررهه الدوليرررة لمهررهال )

 ة   ( .صفحة ( )دار الكتب والهثائق ال همي80) عدد الرفحا  =  –كاما الساجهره 
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) دار الكترررب والهثرررائق ال هميرررة  ( ) الس رررابع   -(1953كترررا  )السيرررادين الرياضرررية واالهاعهرررا ( )
 ال اعرل . –اخميرية ( 

) الحره  عمرى الردرجا  العمسيرة التاليرة مرن جامعرة  مرحمة الدفر الى الهخيا  الستحدل اخمريةية
 (بالهخيا  الستحدل اخمريةية  أالدياالا

( الرررى الهخيرررا  الستحررردل اخمريةيرررة ةرررى مهسرررة عمسيرررة عمرررى الف تررري 1955الى عرررام )سررراةر دمحم ةزررر
 .الذخرية لدراسة الساجدتير 

 عمى درجة الساجدتير ةى ) التربية البدالية ( ( حرا 1956ةى عام )
الرررحة عمررى شررهادل قبررا الرردكتهرا  ) عرراد  درجررة الساجدررتير ( ةررى )  ا( حررر1958ةررى عررام ) 

 .والدىمة (  
  .درجة اخدارل العميا ةى الترويح ) أعمى من الساجدتير ( -( 1958) ةى عام

 (ةيالرحالتربية عمى درجة الساجدتير  ةى ) را ( ح1959ةى عام ) 
 . لترويح   ( عمى درجة الساجدتير  ةى ) ا ( حرا 1959ةى عام ) 

 . لبدالية   ( عمى درجة الدكتهرا    ةى ) التربية ا (  حرا1959الهاية عام )ةى 
 مرحمة العهدل من  الهخيا  الستحدل اخمريةية واستسرارية الع اء :

عرراد مررن الهخيررا  الستحرردل اخمريةيررة الررى ارض الررهطن لتدررتسر رحمررة الع رراء والعمررم والسعرةررة بررين 
 مختمت جاالسا  مرر السحروسة بين العسا اخكاديسيى والعسا ةى ال  اع اخعمى .

عي رة سرتاد ) الاصرر ( ) سرتادال اعرل الردولى حاليرا ( لمعسرا مرديرا (  م االتدابري الرى 1961ةى عام )
 ( .1964( سشها  ) حتى عام )3لمذ هن الفشية مع السهشدس / احسد الدمرادش  هالى لسدل )

( صدر قرار باالتدابري الرى وزارل الذرسا  مرن الرهزير الدريد / طمعرن خيرره ) وزيرر 1964ةى عام )
عمرى لمكذرراةة ( لمعسرا ) مررديرا عرام بررهزارل الذرسا  ( لىسررتفادل رئيدرا السجمررس اخ –الدولرة لمذررسا  

 من عمسي وخبرا ي واسهاما ي ةى السجا  الرياضى والتربية البدالية .
 السجا .)اخستاذية ( ةى  ( حرا دمحم ةزالى عمى1967ام )ةى ع 

 (  هجة دمحم ةزالى الى  دريس م رر )الترويح ( ل مسة الكمية1968ةى عام )
(  ررهلى عسررادل السعهررد العررالى لمتربيررة الرياضررية بال رراعرل ) كميررة التربيررة الرياضررية 1969ةررى عررام )

جامعة حمهان حاليا ( ويعتبر العسيد الرابرع لمكميرة  بعرد كرى مرن الدرادل ) دمحم عمرى حراة   –لمبشين 
 ةرحا  دمحم مرزو  ( . –زكريا أسعد ل فى  –

( بررردأ ةرررى 1968مرررة الجامعيرررة اخولرررى ومرررع عرررام )اسرررتسر دمحم ةزرررالى ةرررى التررردريس بالكميرررة بالسرح
 التدريس لسرحمة الدراسا  العميا بالكمية .

( درس دمحم دمحم ةزرررالى م ررررر )اخدارل ةررى السجرررا  الرياضرررى ( ل مسرررة الدراسرررا  1972ةررى عرررام )
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 العميا بالكمية .
مرن الهعهرا ( احيرا لمتعاقرد بعرد رحمرة ع راء عمسرى واداره وبحثرى متسيرول ومتفرردل 1974ةى عام )

 وخبرا ها الستراكسة .
)مدريرل قبا الدفر الى الهخيا  الستحردل وبعرد العرهدل مشهرا دمحم ةزالى والحركة اخولسبية السررية 

 ( . عام  16ع اء خى  
سررررية ( أالذررا دمحم دمحم ةزررالى ) معهد)مدرسررة ( السرردربين ( بالمجشررة اخولسبيررة ال1949ةررى عررام )

 ) اخكاديسية اخولسبية السررية خعداد ال ادل حاليا( .باشا (برئاسة ) دمحم طاعر 
 ( )عزها ( 2/5/1969( حتى )2/6/1961عزهية مجمس ادارل المجشة اخولسبية السررية من )

 ( )عزها ( 21/7/1971( حتى )2/5/1969وكيا مجمس ادارل  المجشة اخولسبية السررية من )
 ( )عزها ( .1978( حتى ) 18/1/1974اخولسبية السررية من )عزهية مجمس ادارل المجشة 

اخوسررسة والرردورع التررى حرررا عميهررا لرري جشرراج بررالستحت اخولسبيررى السرررره باسررسي يزررم بعرر  
 وبع  شهادا  الت دير .

( 1952عمدرشكى)ةمشدا ( ) -(1948( دورا  أولسبية : لشدن )السسمكرة الستحردل ( )6مذاركتة ةى )
ميرهالح  -(1968مةديةهسريتى ) السةدريك ( ) –( 1964طهكيره ) اليابران () -(1960)روما  –

 .  (1972) السااليا 
 ( .1952عمدشكى  -1948لشدن ) لمسعثة السررية ةى دور ىمذاركتي كاداره 

 : خى  رحمة ع ائي  اخالتاج الفكره السر س ة بالحركة اخولسبية
 بدون  اريا . -كتا  ) أساطير أولسبيا ( ال اعرل 

 بدون  اريا  –ال اعرل –كتا  ) ايديهلهجية المجشة اخولسبية الدولية ( 
( مرررن م بهعرررا  اخ حرررراد 1977 رجسرررة كترررا  ) الشظرررام اخولسبيررررى لمجشرررة اخولسبيرررة الدوليررررة ( ) 

م رابع دار اخوةدرن بالريراض )  –العربى لىلعا  الرياضية بالرياض بالسسمكة العربية الدرعهدية 
 مةتسة السمك ةهد الهطشية (. –لعويو الهطشية  مةتسة السمك عبد ا

السسمكرة العربيرة  -( بالسذاركة مع ) عثسران الدرعد ( الريراض1983كتا  ) الشظام اخولسبيى ( ) 
 مةتسة السمك ةهد الهطشية ( . –الدعهدية  ) مةتسة السمك عبد العويو الهطشية  

المجشرررة )  –( مرررر فى   محسرررهد )ةرررارو  ( بسذررراركة1996ر والحركرررة اخولسبيرررة ( )كترررا  ) مرررر
 دار الكتب والهثائق ال همية  ( . -اخولسبية السررية 

اخالترررراج الفكررررره والسرلفررررا  ةررررى  مررررك السرحمررررة بعررررد  العررررهدل الهخيررررا  الستحرررردل اخمريةيررررة الفترررررل ) 
() بعرر  عرره  الكتررب مهجررهدل ةررى دار الكتررب السررررية حتررى اخن وكررهلك متاحررة 1974 -1960

 ةة السرره :عمى بشك السعر 
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 ( ) دار الكتب السررية ( .1963كتا  )  شس السزر  الخذبى ( )
مفاةيم التربية البدالية ةى العالم   مع اخستاذ الدكتهر / عبد  – رجسة كتا     اريا التربية البدالية 

( الخالق عىم )الائب رئيس الجامعة اخمريةيرة بال راعرل اخسربق )   رديم اخسرتاذ / دمحم عمرى حراة  
( سشها  ، و م الشذر والتهزيع لمكتا  من خى  ) مرسدة ةراالكمين لم ساعرة 7) تي) است ر   رجس

( )  رررم 1978 -1952والشذرررر ( ) الجسعيرررة السرررررية لشذرررر السعرةرررة والث اةرررة العالسيرررة حاليرررا ( )
 ( .1997( ،  )1970اعادل طساعتي ةى دار الفكر العربى عامى )

الدراسا  العميا ، كمية التربية الرياضية لمبشين ، جامعرة حمرهان ، مرحمة ، مهكرا  التشظيم واخدارل 
 ( .1969ال اعرل ، )

 ( .1970ةى مذةى  التربية الرياضية ةى الدراسا  العميا )غير مشذهرل محاضرا  
 ال اعرل . –مةتسة ال اعرل الحديثة  –( 1972كتا  ) كرل اليد ( )

 ( ) قاالهن الكرل ال ائرل ( .1950ال ائرل ( ) رجسة  ) ال هاعد الدولية لمكرل 
يبرررهث ( (  رجسرررة دمحم ةزرررالى ) رررأليف / روبرررر  ك1973كترررا  ) كيرررف  كتدرررب المياقرررة البداليرررة( )

 ال اعرل  . -( دار ال مم لم سع والشذر)مراجعة / الجيب السدتكاوه 
يحيى السشرهره ( بالسذاركة مع ) عمى 1973كتا  ) اخ جاعا  السعاصرل لمث اةة الرياضية ( )

 ( بدون  اريا .
 حريرررر مرررن  –(  رجسرررة دمحم قزرررالى 1975معرةتهرررا و فهرررم أبعادعرررا ( ) –كترررا  ) التربيرررة البداليرررة 

) دار   –دار الهزررة مرررر لم سررع والشذررر  –اخ حرراد اخمريةررى لمرررحة والتربيررة البداليررة والترررويح 
 الكتب والهثائق ال همية  (  .

سجا  الرياضى ( بالسذراركة مرع كرى مرن :ابرراةيم امرام ، جرى  دمحم كتا  ) العىقا  العامة ةى ال
 ةمد ين . –غول  –السةتسة السركوية بالجامعة اخسىمية   -ال اعرل  -عبد الهعا (

محاضرررا  ةررى الدراسررا  العميررا ، مررهكرا  غيررر مشذررهرل ، كميررة التربيررة الرياضررية لمبشررين ، جامعررة 
 ( .1993حمهان ، ال اعرل )

 –اخدارل الرياضرررية لعديرررد مرررن الس ررراخ  العمسيرررة ةرررى مختمفرررة السجررراخ  الرياضرررية مشهرررا )كتابرررة ا
  اريا معاعد وكميا  التربية الرياضية (  –الرياضة لمجسيع –السشذا  الرياضية –العىقا  العامة

ن اجسرررع جسيرررع الدرررادل الخبرررراء الترررى  رررم الرجرررهع الررريهم عمرررى ان دمحم ةزرررالى قرررد بتررردريس العديرررد مررر
الريذررة  –كرررل اليررد –اخلعررا  الررر يرل )العميررا وعررى  راسررا دوال السةررالهريهسالس ررررا  ةررى مرحمتررى 
 -السشذررررأ  الرياضررررية  -التربيررررة العسميررررة  -التشظرررريم واخدارل   -التررررشس  -ال ررررائرل )السررررادمشتهن (

مدخا و أريا وةمدفة التربية الرياضية  -الترويح الرياضي  -التربية الرحية  -التربية الترويحية 
 . اخدارل الرياضية -برامج التربية الرياضية  -
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 (  :1985 -1974) العربية الدعهدية لمعسامرحمة الدفر الى السسمكة 
( سرفر الرى دولرة اخمرارا  لمعسرا خرارج مررر ولرم يدرتسر عشراك طرهيى حيري لرم 1974ةى عرام )

  هاةق الرا ب الهه حدد لي مع خبرا ي ومةاالتي ةاست ا  وعاد الى مرر  .
وأسس عشاك كمية ( عرض عميي الدفر والعسا  بالسسمكة العربية الدعهدية ةهاةق  1976ةى عام )

وادخا بها احدث الس ررا  لمتذابة الظم  السمك عبد العويو بسديشة )جدل (التربية الرياضية بجامعة 
الدارسررة بهررا بررشظم الدراسررة بالهخيررا  الستحرردل اخمريةيررة .واسررتسر عسمرري بالسسمكررة العربيررة الدررعهدية 

( 1977( سرررشها  متررررمة ومتتاليرررة .أسرررس كرررهلك عشررراك خرررى   مرررك الفتررررل  ةرررى عرررام )10لسررردل )
( عراد دمحم ةزرالى الرى 1985ةى عام ) ية البدالية بالسسمكة العربية الدعهدية .اخ حاد العربى لمترب

 ( سشها  .10مرر بعد رحمة ع اء بدو  الخميج استسر  قرابة )
 لسسمكة العربية الدعهدية اخالتاج الفكره والسرلفا  خى  ةترل العسا با

جررررردل  –السمرررررك عبرررررد العويرررررو جامعرررررة  –( 1984كترررررا  )مرررررهكرا  ةرررررى  ررررراريا التربيرررررة البداليرررررة ( )
 باخضاةة الى اخالتاج الفكره الخاص بالحركة اخولسبية الهه سبق اخشارل اليي ..

 :واستسرارية الع اء( 2000 -1985)فترل المرحمة العهدل الى مرر 
عرض عميي اخستاذ الدكتهر/ دمحم حدن عىوه ) عسيد الكمية ةى ذلك الهقن (  ( 1985ةى عام )

بالكميررة اسررتاذ متفرغررا لىسررتفادل مررن عمسرري ومررن خبرا رري ةهاةررق واسررتسر ةررى عسمرري مشرره ذلررك العسررا 
 ( .28/5/2005التاريا حتى وةا ي ةى )

( وخررم 1991بالكميرة بالسرحمرة الجامعيرة اخولرى )  خررم التررويح أسرس( 1991ةى عام )
ةررى ذلررك ) ال الررب  ومررشهملم مسررة اخوائررا بالتخرررم ) جررائول ماليررة وخ ررا    رردير ( حتررى وةا رري 

  - (1995 خرررج عررام ) دةعررة –الحررالى  )احررد اعزرراء ةريررق السحرريالجيهشررى دمحم / يحيررى الهقررن 
 .من الفس العام  خ ا  الت دير صادر مشي ةى يهليه

 . (1991)عام طى   خرم الترويح مشه الذا ي لجسيع كان دائم  ذجيع 
 -: ةى اخ حادا  الرياضية  عزهية لجان ومشاصب ادارية

( وأو  رئررريس لررري واالزرررم الرررى اخ حررراد الررردولى عرررام 1957مرسرررس اخ حررراد السررررره لكررررل اليرررد )
 ( بالرياض .1975( وساعم ةى  أسيس اخ حاد العربى لكرل اليد عام )1960)

 او  سةر ير عام لى حاد السرره خلعا  ال هه .
 او  سةر ير عام لى حاد السرره لمدراجا  .

 سعدةرا  من مشترت الدتبشا  .مرسس اخ حاد السرره لم
 (.1991مرسس لعسة الريذة ال ائرل ةى مرر قبا الذال اخ حاد ةى )

 ( .1990مرسس الجسعية السررية لمتاريا الرياضى )
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  أسيس اخ حاد السرره لههكى اخالوخ  .
 الائب رئيس اخ حاد الدولى لمتربية البدالية لمدو  اخةري ية .

 ( .1949لدولى لىالوخ  ) لسده الحيال مشه االتخب رئيس مجمس اخ حاد ا
 عزه بالسجمس الدولى لمرحة والتربية البدالية والترويح .

 عزه المجشة السعاوالة لهزراء الذسا  والرياضة العر  .
 -1951م رر المجان الفشية بدورا  السحر اخبي  الستهسن والدورل العربية سرسا  مررر الردولى )

1953- 1961.) 
خبيرررر  12يرررة لت رررهير الرياضرررة والتربيرررة البداليرررة باليهالدرررةه ووضرررع   رير)ضرررسن عزررره لجشرررة دول

 باريس ( . –عالسى 
 ( .1973محاضر دولى باخكاديسية اخولسبية باليهالان )

 ( . 1969/1970عزه باخ حاد الدولى لكرل اليد ) من خارج اوربا ( عامى )
 ( .1992س ر  )عزه لجشة  حةيم جائول السمك ريرا لمسحهث الدولية  بال

 عزه ) محةم ( لجائول السمك ريرا لمسحهث ةى الرياضة .
 (.1964شارك ةى  أسيس المجشة الدولية لسحهث المياقة البدالية  )طهكيه 

 (22/1/1986 –السذاركة ةى  أسيس اخ حاد العربى لمتربية البدالية بالس ر   )مديشة الربا  
 ( .1994حتى ) (1992رئاسة اخ حاد السرره لكرل اليد من )

 عزه دائم بسجسع الم هه لم ة العربية .
 ( .3430عزه السهسهعة ال همية لمذخريا  السررية السارزل رقم )

 رئيس لجشة الذسا  والرياضة بالسجالس ال همية الستخررة .
 الدعهل لمسحاضرل واخستذارل ةى العديد من الدو  العربية .

 ميدان الجيول  ( . ) العزه السشتد  لمسرسدة السررية لمترويح الرياضى ) بدر( 
 مهام خاصة قام بها :

 اخشتراك ةى وضع الخ ة الدراسية مرحمة السةالهيهرس بسعاعد التربية الرياضية و  هيرعا .
 اخشتراك ةى وضع خ ة الدراسا  العميا بسعاعد التربية الرياضية و  هيرعا 

 الدراسا  بالسعاعد الستهس ة بالسسمكة العربية الدعهدية .وضع خ ة 
 وضع برالامج دراسة التربية الرياضية بجامعة السمك عبد العويو بجدل .

 اخشتراك ةى وضع خ ة الدراسا  العميا بميبيا ) الواوية (.
مسيررة حزررهر العديررد مررن ب ررهخ  العررالم ةررى كرررل اليررد والرردارجا  وكررهلك العديررد مررن السررر سرا  الع

 -السااليرا -ةشمشردا -الدرهيد -الدولية ةى  خررا  مختمفة والتى أويسن ةى الدو  التالية ) االجمتررا
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 –الكهال ره  –الهخيرا  الستحردل اخمريةيرة  -الياالران - رايهان -اسرسااليا -ةرالدرا -اي اليرا -الداالسارك
 سهيدرا (.

 :  مختمفة من جها   التكريم عمى السدتهه السحمى والدولى 
 ( الحره  عمى اله  الجدارل الفزى . من جسههرية مرر العربية .1950)
 ( الحره  عمى وسام اخرز المبشاالى . من الجسههرية المبشاالية .1953) 
 ( رشح لجائول التسيو لخريجى جامعة )االدياالا (1959)  
 ( درع الت دير من وزارل التعميم العالى بالسسمكة العربية الدعهدية .1985) 
 ( جائول السمك ريرا لمجههد ةى خدمة الحركة اخولسبية من السسمكة العربية الدعهدية .1989) 
 ( درع الت دير والعرةان والهةاء من الش ابة العامة لمسهن الرياضية .1990) 
 )عيد الخريجين ( جامعة حمهان –ة الرياضية لمبشين( التكريم من كمية التربي1992)
 جامعة حمهان )يهم الهةاء (. –ه أعزاء عي ة التدريس ( التكريم من الاد1994)
 ( الحره  عمى وسام الرياضة من الدرجة اخولى من جسههرية مرر العربية .1993) 

 كريسا لدور  ةى الحركة الرياضية واخلسبية  خررن لي المجشة اخولسبية السررية جروء خراص ) 
ية يزرررم بعررر  الس شترررا  الخاصرررة بسحسرررد جشررراح دمحم ةزرررالى ( بستحرررت المجشرررة اخولسبيرررة السررررر 

 ةزالى من شهادا  وأوسسة وجهائو ودروع .
(  برررع بةاةررة محتهيررا  مةتبترري العمسيررة الررى مةتسررة كميررة التربيررة الرياضررية 2005ع ررب وةا رري ةررى )

 جامعة حمهان ( ) ولم يدتد  عمى محتهيا  السةتسة الى اخن ( . –لمبشين 
 -اعسا  اعىمية قام بها :

 ( قدم برالامج )حديي الرياضة ( والهه سس تي ةى ذلك اخستاذل / الفدية ال سراوه 1948) ةى عام
( شررارك ةررى  حريررر أو  مجمررة رياضررية ةررى مرررر ) سرربهر ( وكتررب ةيهررا عررن 1949ةررى عررام ) 

 رياضة التشس والترويح .
 ( او  مهيع ومعمق رياضى ةى رياضة التتشس باخذاعة السررية .1952)ةى عام

 ةزالى اخالدان والحيال الذخرية واخسرل :دمحم 
دمحم سامى عاشرهر ( بشرن كبيرر مفتذرى  سةيشة(  ووج دمحم ةزالى من اخستاذل ) 1951ةى عام )

الم ررة اخالجميويررة بررهزارل السعررار  واو  ال يررب لمسعمسررين ةررى ذلررك الهقررن . واقامررا ةررى بذررارع قرررل ابررن 
 شريك ) امام مدتذفى الرمد بالجيول ( .

 ةزررالى )ولررد وبشررن ( اخبررن اخكبررر ) دمحم سررامى ( درس الهشدسررة ةررى كبررره الجامعررا  االجررب دمحم
اخمريةيررة وحرررا عمررى درجررة الرردكتهرا  واخسررتاذية عشرراك ومررازا  يعسررا عشرراك حتررى اخن ، البشررن 

جامعررة  –)مشرى (  حرررمن عمررى السةررارلهيهس ةررى ال بيعررة الشهويررة مررن السسمكررة العربيررة الدررعهدية 
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)الرردقى ( ةررى حررى  تي  رريم حاليررا بذرر    رريومشرره وةاوكاالررن   رريم باخسررةشدرية  –العويررو السمررك عبررد 
 الدور الدادس ( . –ش عارون الدقى 33)

 بعا الرسائل العمسية التى أشرف عميها والتى امكن حررها :
 مشرررره بدايررررة الدارسررررا  العميررررا مررررن عررررام اخشرررررا  عمررررى العديررررد مررررن رسررررائا الساجدررررتير والرررردكتهرا  

( لرم يررتسةن الفريرق السحثررى  مرن حرررعا لكثرعررا وعردم وجررهد العديرد مشهررا 2005( حترى ) 1968)
 جامعة حمهان . –و عرضها لمف د والزياع احياالا (  من مةتسة كمية التربية الرياضية لمبشين 

( :   العىقرا  العامرة ةرى السجرا  الرياضرى   ، رسرالة ماجدرتير غيرر 1971وداد حدن الخامى )
 جامعة حمهان . –كمية التربية الرياضية لمبشين مشذهرل ، 

( :   العىقررا  العامررة ةررى الرردورا  اخولسبيررة   ، رسررالة 1974حدررام رة ررى محسررهد عبررد الخررالق )
 جامعة حمهان  . –ماجدتير غير مشذهرل ، كمية التربية الرياضية لمبشين 

  ، رسرالة ماجدرتير غيرر  ( :   الرياضرة وجررائم العشرت البردالى1995اسامة صابر كامرا صرابر )
جامعة حمهان  ) مذاركة أ .د / سميسان عمى ابراةيم ةرى  –مشذهرل ، كمية التربية الرياضية لمبشين 

 اخشرا  (.
دراسررة م ارالررة  ، رسررالة  –( :   ال رريم الخم يررة لررده الرياضرريين 1995وسررام الرردين أحسررد كيىالررى )

 ماجدتير غير مشذهرل ، كمية التربية الرياضية لمبشين،جامعة حمهان .
( :    أثير برالامج  رويح رياضى م ترح لرةع الكفاءل البداليرة 1996البيا حاة  عبد الساره عى  )

 حمهان  . جامعة –لزابن الذرطة   ، رسالة دكتهرا  غير مشذهرل ، كمية التربية الرياضية لمبشين 
( :   بشراء م يراس لم ريم الخم يرة لسسرارس الشذرا  الكذرفى   ، 1999بى  عبرد العويرو سريد بردوه )

جامعررة حمررهان  ) مذرراركة أ .د /  –رسررالة دكتررهرا   غيررر مشذررهرل ، كميررة التربيررة الرياضررية لمبشررين 
 أ.د/ ماجد مدعد ةرغمى  ةى اخشرا  (. –مدعد سيد عهيس 

( :   مدرت با اخلعررا  اخولسبيرة ةررى ارا الست يرررا  الدوليررة   ، 2001) صرابر عبررد السرشعم حدرران
 جامعة حمهان  . –رسالة دكتهرا  غير مشذهرل ، كمية التربية الرياضية لمبشين 

 الحيام  : التربية البدنية والرياضة ومختمف جهان سحسد فزالى االندا  فى ل ماثهرمكمسام 
لرررم  عرررد الرياضرررة  رةرررا برررداليا يسارسررري ال رررادرين عميررري دائسرررا برررا أصرررسحن بسفههمهرررا  ) الرياضرررة ( :

العمسررى السعاصررر به  ررة  شرررهر ةيهررا البشيررة ال يسررة و تبمررهر ةيهررا   معررا   وطسهحررا  الجسرراعير 
الذعبية وجدرا مستدا  تهاصا عميي الخبرا  الحزرارية لمذرعه  . ومشرارل  زرىء طريرق الدرالكين 

 وساحة   رح عمى بداطتها .الى مذار  الت هر 
الذا  بشاء ذو ةائدل يسارسي الفرد باختيار  الحر حدرب قدرا ري وميهلري ةرى وقرن ةراغري  ) الترويج (:

 خارج مد هليا ي وعسمي بداةع داخمى يح ق لي رضا مساشر أو يجعمي يحدن بتحديد الذاطي .
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الذرررا  بشررراء اختيررراره يرررتم ةرررى وقرررن الفرررراض يعرررهد عمرررى الفررررد بالرضرررا  تررررويح ( :لم)  عريرررف اخرررر 
 والدرور .

را مرن ح ره  ايالدران يت مرب العسرا عمرى  ) الرياضة لمجسيع ( :  اعتسار مبردأ الرياضرة لمجسيرع ح ص
 رررهةير ةررررص مسارسرررتها لكرررا ةررررد مرررن أةرررراد السجتسرررع ولررريس مجررررد  ركيرررو اخعتسرررام عمرررى  حرررراز 

ت مررررب  ررررهةير الررررهعي والسفهررررهم الرررررحيح لمرياضررررة وأعررررداةها ورسررررالتها الس ررررهخ  ذلررررك ب رررردر مررررا ي
 كزرورية من الحاجا  ايالداالية التي خ غشى عشها .

حاليا معدومة لتعدد الفترا  ةى بع  السردارس وقررر مردل الدراسرة لهرا   ) الرياضة السدرسية ( :
لتسهيررا ميوااليررا   وعرردم وجررهد مىعررب  دررع كثاةررة ال ررى  باخضرراةة الررى ضررعت الرردعم السرراده

التربية الرياضية واخالذ ة ةى السدارس وعدم الهعى الرياضى لده ال ى  وأولياء أمهرعم ووجهد 
السعهقررررا  اخداريررررة والرو يشيررررة ووضررررع حرررررم التربيررررة الرياضررررية ةررررى الهايررررة الجرررردو  الدراسررررى 

هن اخره سرعيا بالسدارس و در  مدرسى ومدرسا  التربية الرياضية من السهشة وا جاعا هم الى م
 لمكدب الساده و مبية احتياجا هم السعيذية مسا أثر سمسا عمى الرياضة السدرسية ةى السدارس . 

 حتراج الرى أسرس ومسرادهء عمسيرة يجرب ان التسرع ةرى الخبررل السث مرة  )صشاعة الس ا الرياضرى ( :
سيررررة واخكاديسيررررة والفكررررر الررررهاعى والسسارسررررة السشتظسررررة لمههايررررة الرياضررررية وأصرررر الها بالدراسررررة العم

الستخررة والعسا الجاد  والدعى الردائم لت رهير ذا ري ولكرى يدر ر ةرى صرفحا  الس هلرة الش را  
الرئيدية لىداء الراقى الس مت بذارا  التهةيق والشجراح وخبرد مرن مراجعرة السرر محا  اخعىميرة 

  ةى السجا  الرياضى .
يمعرب دورا عامرا ومررثرا ةرى الشهرهض بسدرتهه الرياضرة ةرى مررر لكهالري   ) اخعىم الرياضى ( :

مرال الرياضة لمجساعير ةسرن خىلري يرتم الذرر الرياضرة و عريرف أالهاعهرا لمجسيرع وعره مرن العشاصرر 
الهامرررة لجررره  اخةرررراد لمسسارسرررة الرياضرررية واخذاعرررة والتميفويرررهن دورعسرررا عامرررا ةرررى الذرررر اخخسرررار 

ة وال رررا السساريررررا  وابرررراز اخيجابيررررا  والدرررمبيا  ةررررى  حميرررا السهاقررررت الرياضرررية السحميرررة والعالسيرررر
الرياضية والش د البشاء يجب ان يتجي اخعىم الرياضرى الحره مسارسرة أكبرر عردد مسةرن مرن اخةرراد 

 لمرياضة وا ساع اخسس الدميسة والدمهك الجيد لمفرد الرياضى لرةع مدتهه الرياضة .
ن وةرق أسرس ومسرادهء مهضرهعية مرع معرةرة مرا جردوال والعائرد يجرب ان يةره  ) السحي العمسرى ( :

 مشي ومحاولة   بيق  هصيا ي .
عررى الفكررر الستسيررو لمتعامررا بررين اخةرررااد والسجسهعررة مررن خررى  ادارل اخةررراد و رجسررة  ) اخدارل ( :

ل اخعدا  العامة الى أغراض محددل و حديد ال ر  واخساليب الىزمة لتح يق اخعردا  مرع مراعرا
ويررراس عررره  اخعررردا  مرررن حيررري اخالتاجيرررة والفعاليرررة ورب هرررا باخمةاالرررا  الساديرررة والسذررررية لتح يرررق 

 اخالدابية ةى اخداء بذةا مدتسر وا خاذ ال رار ةى الهقن السشاسببشاء عمى معمهما  دوي ة .  
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 عه عرب الحيال والداةع اخساسى لكا   هر . ) اخقتراد( : 
عى د ستهر العسا وقهاعد  العامرة الترى  حةسري ويرر سن بهرا كرا االدران وعرى ليدرن  ) الدياسة ( :

 دائسا عمى صهابهيجب  فهسها جيدا .
يجب اخيسان الكاما بي واخحتررام الذرديد لشظسري وقهاعرد  ولهائحري واخخرىص والتفراالى  ( :)العسا 

 لمحره  عمى اخداء الستسيو لمعسا الس مه  االجاز  .
 ى ةيةا السجتسع وركيو ي اخساسية واساس كا   دم ع )اخسرل( :

 (: دورعا خ ي ا أعسية عن الرجا با أكثر احياالا .السرال  )
 دعها ى ان يةهالها دائسا برحة جيدل و فه  . : ()اخبشاء 
 عه سعادل لىبهين . ( :)اخحفاد 

الرهطن ال رالى الرهه العري  ريري ويعري  ةيشرا ويجرب عمرى أبشائري دوام اخخرىص والعسرا  ( :)مرر
لرةعتي ليدتسر ةى الت هر واخست رار والعسا عمى الخروج من ال يهد الفكرية الت ميدية واخ جال الرى 
مذروعا  التعسير واستثسار طاقا  الذرسا  واخةرراد ةرى  شسيرة اخقترراد وةرتح اسرها  جديردل امرام 
الرررررادرا  السررررررية ةررررى شررررتى السجرررراخ  و حررررديي الرررررشاعة وجرررره  اخسررررتثسار اخجشبررررى لبشرررراء 

 اقتراد قهمى وطشى قهه .
 ةى حيال  دمحم ةزالى  : من الساحثين أمى  ةمد ية  

اخيسرران بفمدررفة الع رراء الررى محرردود اةزررا بةثيررر مررن اخخرره ةاالررن واالررن  ع ررى  ذررخن بالدررعادل 
والرضرررا ةرررى قمسرررك . ةال مرررب الرررهه يشرررس  برررداخمك خ  جعمررري يتسشرررى الذرررةر أو الجرررواء ية يرررك ان 

مدريرل ورحمرة الحيرال  حسرا وجهران مثرا ، ةهرى يجازيك الكريم من عشد  ) ةمدفة الع اء والتهلى ( 
عاالرال اخالدراالية جاالبهرا مرن الفررح والدررعادل وكرهلك اخلرم واليرأس ةجرهعر كرا الجراح عهالررربر مرا لمس

 والعسا والرضا   .
ضرررورل احترررام  رراريا ال ررادل والرررواد اخوائررا الررهين أسررهسها ةررى مهشيررة التربيررة الرياضررسة والرياضررة 

حيرد ال يرر قابرا لمتحريرف والترويح ةالتاريا واخعسا  السشجول عمى ارض الهاقع لهم عى الذىء اله 
شرا ال رالى أو التوييف أو الت ميد .وسه  يذهد التاريا لسا لهم وما عمريهم  جرال عره  السهشرة ةرى وطش

ان دراسرررة سررريرل عررررخء الرمرررهز ومشهجيرررتهم وارائهرررم  عرررد سررربيى مشيررررا لشرررا ال ريرررق ةرررالتراث ، مررررر 
 مي .خيتجدد بالتكرار والت ميد واالسا يتجدد بسداولة بحثي و حمي

حرراو  الساحثرران ان يزررعا أمررام العمسرراء الذررسان ومسررن  تمسررهوا عمررى يررد عررها العررالم الكبيررر واخسررتاذ 
الجميا الهه يحسا اسرسا كبيررا ةرى مجرا  الرياضرة السرررية والتربيرة البداليرة وع راء مدرتسر ودائرم 

شرررة التربيرررة يرررر سن  بتررراريا طهيرررا واةكرررار عمسيرررة وعهيرررة بحثيرررة وركيرررة ال ديرررة لرجرررا قررردم الكثيرررر لسه
الرياضية والرياضة والتررويح ةالع را الرهاعى عره ال رادر عمرى احتررام الفكررل حترى ولره لرم يررمن بهرا 
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 احتراما و  ديرا لراحبها  .
يوداد ي ين الساحثان  ان الع اءاخالداالى الهه يبهلي صاحسي وةاعمري مرن قمسري بردون م ابرا عره مرن 

يس مرراخ ة ررن االسررا جبررر الخررهاطر ع رراء ، قزرراء يدررتمه بجسالرري وحىو رري قبررا السع ررى ةالع رراء لرر
 حهائج الشاس ع اء اخبتدامة ع اء الكمسة ال يسة ع اء ومن اةزا الع اءا  .

 تهصيام : الو  االستخالصام 
ةررى ضررهء مررا  هصررا اليرري الساحثرران مررن  حميررا مررا كتررب ومررا قيررا عررن دمحم :  اوال : االستخالصررام

بةررررا مررررا حسمترررري مررررن خبررررا  وةررررى ضررررهء االتاجرررري الفكررررره ةزرررالى وةررررى ضررررهء التجربررررة اخالدررراالية 
 -استخمم الساحثان ما يمى :

دمحم ةزالى احد الرواد اخربعة اخوائرا ةرى مهشةالتربيرة البداليرة والرياضرة ةهره رائرد بسرا خ يردع  .1
 .مجاخ لمذك رغم االي لم يدرس التربية البدالية بسرر ودرسها خارج جسههرية مرر العربية

يحسرررا العديرررد مرررن اجسرررع جسيرررع الدرررادل الخبرررراء الترررى  رررم الرجرررهع الررريهم عمرررى ان دمحم ةزرررالى  .2
) رائد ليس لسجرد أالي اقردم ةرى التخررج أو الخبررل  الرفا  الذخرية واخالداالية الشبيمة ومشها 

 -  ررهعى –ديس راطررى  -رقيررق الحررس -ولكررن رياد رري الترراج عمررم وجهررد وكفرراح وع رراء دائررم 
يحظرررى  –محبررره  مرررن الجسيرررع  –ذو ذعرررن حاضرررر  –سرررا ةرررى السمعرررب   بي رررى يع –مررررد  

رجررا عمررم وادارل مررن  –بررارا بأعمرري  –كريسررا  –دائررم الع رراء بررى حرردود  –برراحترام مررن الجسيررع 
حيا ي سمدمة من السثابرل والكفاح والجهرد البشراء  –الدرجة اخولى يعذق التشظيم ومخ ن بارع 

ارا يع رى طرها   -داليرة وعمرهم الرياضرة ورةرع شراالها ةى سبيا  رسيا أركان مهشة التربية الب
 .( 28/5/2005مذهار حيا ي بى  هقت أو مما حتى وةا ي السشية ةى )

ويسررة قامررة االدرراالية عمسيررة ومهشيررة صرراحب رسررالة  ربهيررة خ  شدررى قرردم لمتربيررة  دمحم ةزررالى  .3
سرفيرا الاجحرا لمعسرا البدالية والرياضة والترويح وعمرهم الرياضرة السختمفرة اسرهاما  رائردل وكران 

 -عي ررة سررتاد ال رراعرل الرردولى  -ةررى ال  رراع اخعمررى خررى  مدررير ي ةررى العسررا ) وزارل الذررسا 
 المجشة اخولسبية السررية ( .  -اخ حادا  الرياضية 

كان لسحسد ةزالى مداعسا  عالسية ةى العديد من الهي ا  الدولية التى شرارك ةرى  أسيدرها  .4
المجشررة الدوليررة لسحررهث  –) السجمررس الرردولى لمتربيررة البداليررة والرياضررة والرررحة واالزررسها اليهررا 
 -اخ حاد الدولى لكرل اليد  –رياضة وأوقا  الفراض باليهالدةه المجشة الدولية لم –المياقة البدالية 

ة ررد مةشتري مهعبترري و سةشري مررن الم ررة اخالجميويرة التيجررة  ررراكم وغيرعرا مررن السرسدرا  الدوليررة ( 
( سررشها  ةررى اجاد هررا 5(سررشها ، الهخيررا  الستحرردل )3ودراسررتي ةررى كررى مررن االجمترررا ) خبرا رري

  و شسية قدر ي ةى اخسترسا  والخ ابة والكتابة بها 
سرراعم بذررةا ةعرررا  ةررى   ررهير التربيرررة البداليررة ةررى بعررر  الرردو  العربيررة خرررى  عسمرري اسرررتاذا  .5
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غيرعررا مررن الرردو  التررى زارعررا كسررا بجامعررة السمررك عبررد العويررو ةررى السسمكررة العربيررة الدررعهدية و 
لعب طىبي الهين اشر  عميهم ةى رسائا الساجدتير والدكتهرا  داخا وخرارج مررر دورا عرام 

 وةعا  ومهثر ةى الذر ةكر  وحسمها رسالتي وركيتي لمتشسية والت هير ةى السجا  الرياضى . 
 -يهصى الباحثا  بسا يمى :: التهصيام : ثانيا 

الدراسا  مساثمة عمى العديد من الرمهز ةى السجا  الرياضى ) كسا  دروي  اجراء مويد من  .1
مررر فى  -عبررد العظريم ريرراز –كسررا  صرالح عبرردل  –حدرن معررهض  -دمحم حدرن عررىوه  -

دمحم عبرررد الخرررالق  –مرررر فى الحمفررراوه  –حدرررين رشرررده  –كسرررا  شرررمبى  –كامرررا السررراجهره 
 عىم .... .

الش ابة العامة لمسهن   –ضية سهاء )وزارل الذسا  والرياضة الجها  السعيشة بالحركة الريا ويام .2
( لمجامعرررا   السررررره  اخ حررراد الرياضرررى-اخ حررراد السررررره لمث اةرررة الرياضرررية   -الرياضرررية

ةررى بتبشررى االذرراء متحررت لم يررادا  الرياضررية الجامعيررة لتهثيررق التررراث الترراريخى لهرررخء الرررواد 
 .مهشة التربية البدالية و الرياضة 

عسا جائول سشهية باسساء الرواد ةرى وزارل الذسا  والرياضية أو كميا  التربية الرياضية ب  بشى .3
 مختمت مجاخ  التربية البدالية والرياضة .

مى جسيع كميا  التربيرة   ديم ممخم مةته  عن حيال وسيرل عرخء الرواد ةى كتيب ويهزع ع .4
ة السررية لمتاريا الرياضى عمرى ان  فعيا )  اعادل اشهار ( الجسعي رودو احياء ، الرياضية 

 جامعة حمهان . –يةهن م رعا كمية التربية الرياضية لمبشين 
 قائسة السراجع :

( :   مشهج احسد الدمرداش  هالى واثرر  ةرى الرياضرة السرررية   2001ابراةيم حدين ابراةيم ) .1
 ، رسالة ماجدتير غير مشذهرل ، كمية التربية الرياضية ، جامعة أسيه   

-1980دراسرة ةرى السراذج مخترارل )–( :   الدريرل الها يرة العربيرة 2003أشر  ةهزه صالح ) .2
 ( ، رسالة دكتهرا  غير مشذهرل ، كمية اخدا  ، جامعة ال اعرل .2000

، دار الدررررعادل لمشذررررر 6( :   قهاعررررد السحرررري اخجتساعررررةه   ،  2005زيرررردان عبررررد السرررراقى ) .3
 والتهزيع ، ال اعرل .

 –رائرردل التربيررة الرياضررية  –: الفدررية ال سرررواه  (1999ليمررى عثسرران )–  شررهيرل عبررد الهعررا .4
مشذررهر ، السجمرة العمسيررة لكميررة التربيررة  االترراج عمسررى اسرهاما ها واالجازا هررا الفشيررة واخداريرة   ، 

 الرياضية لمبشا   ، جامعة حمهان .
الذررررائي و  ررررهر  ووضررررعي بررررين العمررررهم  –( :   عمررررم الترررراريا 2017شررررهقى  ع ررررا   الجسررررا ) .5

 ، مةتسة اخالجمه السررية ، ال اعرل .2اخخره ومشاعج السحي ريي    
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( :   الترجسة الها ية ةى الشثرر الحرديي   رسرالة دكترهرا  غيرر مشذرهرل 1991شهقى دمحم طمسة ) .6
 ، كمية دار العمهم ، جامعة ال اعرل .

حيا ررررري  -التربيرررررة البداليرررررة والرياضرررررة رائرررررد   ر ةرحرررررا  مررررروو   ( 1993عررررراطت سررررريد دسرررررهقى ) .7
، كمية التربية الرياضية لمبشين ، جامعرة  ماجدتيررسالة ماجدتير غير مشذهرل  واسهاما ي    

 الوقازيق .
، مةتسررررة وةسررررة لمشذررررر 9( : أصرررره  السحرررري اخجتسرررراعى    1995عبررررد الساسررررن دمحم حدررررن ) .8

 والتهزيع ، ال اعرل .
دراسرة  اريخيرة  –شخرية أولسبية عالسية  هالى :   ( 2000) عبد التها  محسهد عبد التها  .9

، كميررة التربيررة الرياضررية لمبشررين ، جامعررة  ماجدررتيرث اريررة   ، رسررالة ماجدررتير غيررر مشذررهرل 
 الوقازيق .

، دار 2م اربررا  ةررى السررشهج     –( :   ةررن كتابررة الدرريرل الها يررة 2018عرررام العدررا ) .10
 الكتب العمسية لمشذر والتهزيع ، ال اعرل .

حيا رري واسررها ا ي ةررى  –الذرريا ةهررد اخحسررد الرررساح :   ( 2003عمررى حدررين أبرره عيذررة ) .11
، كميرة التربيرة  ماجدرتيرالرياضة الكهيتية والعربية والعالسية   ، رسالة ماجدتير غيرر مشذرهرل 

 الوقازيق .الرياضية لمبشين ، جامعة 
مرردر  أو  ةريررق قررهمى مرررره مشيررر جرررجس :   ( 1998عسرراس أبرره زيررد )الرردين عسرراد  .12

حيا رري واسررهاما ي   االترراج عمسررى مشذررهر ، السجمررة العمسيررة لكميررة التربيررة الرياضررية  –لكرررل اليررد 
 لمبشين، جامعة حمهان .

العمسيررررة : الههيررررة درويرررر  الرررردين عبررررد الرررررحسن كسررررا   : ( 2010دمحم احسررررد ةزررررا   )  .13
دراسة ةى ةمدفة الها    السر سر العمسى الثالري  –واخالجازا  اخدارية والرياضية والسجتسعية 

 . كمية التربية الرياضية لمبشين ، جامعة حمهان  –عذر 
(:   اخ جاعرررا  السعاصررررل ةرررى السحررري 2017دمحم حدرررن عرررىوه ، اسرررامة كامرررا را رررب ) .14

   دار الفكر العربى ، ال اعرل . العمسى لعمهم التربية البدالية والرياضة
حيا ررررري واثرررررار  ةرررررى التربيرررررة البداليرررررة  –دمحم ةزرررررالى :   ( 1999دمحم عبرررررد الترررررها  سرررررعيد ) .15

، كمية التربيرة الرياضرية لمبشرين ، جامعرة  ماجدتيروالرياضة   ، رسالة ماجدتير غير مشذهرل 
 حمهان .

ديا   رسررالة ماجدررتير غيررر   الرردكتهر ابررراةيم حامررد قشرر( 2019محسررهد دمحم عبررد التررها  ) .16
 جامعة حمهان .، كمية التربية الرياضية لمبشين ، ماجدتيرمشذهرل 

حيا رري وةكرررر  اخكرراديسى   االتررراج –سرررميسان عمررى حدرررن :   ( 1999ةريررد ) دمحم مررر فى  .17
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 عمسى مشذهر ، السجمة العمسية لكمية التربية الرياضية لمبشين ، جامعة حمهان .
حيا ي واسهاما ي ةى  –سم ان بن ةهد بن عبد العويو :   ( 2005مشرهر حامد اليامى ) .18

، كميررة التربيررة الرياضررية لمبشررين ،  ماجدررتيرالسجررا  الرياضررى   رسررالة ماجدررتير غيررر مشذررهرل 
 جامعة حمهان .

 -حشفررررى محسرررررهد مختررررار سررررير ي الها يرررررةاخسررررتاذ ( :   2013الفرررررا ح ) مررررر فىوجررررده  .19
ةرى السجرا  الرياضرى   ، بحري مشذرهر ، السرر سر العمسرى اسهاما ي واالجازا ري الفشيرة واخداريرة 

 الدولى ، السجمة العمسية لكمية التربية الرياضية لمبشين ، جامعة اخسةشدرية .
 : شبكة السعمهمام الدولية ثانيا 

 ww:darlkotob.gov.eg لدار الكتب والهثائق ال همية.لمهي ة العامة  السهقع اخلكتروالى -20
 . www.https://ekb.eg :السهقع اخلكتروالى لبشك السعرةة السرره  -21
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 ممخص البحث
 الهطشى والعربى والدولىدمحم فزالى اسهاماته فى التربية البدنية والرياضة والترويح عمى السدتهى 

 أ.د/ بهاء عبد الرحسن دمحم *                                                                
 أ.د / يحيى دمحم الجيهشى * *                                                             

اخالتررراج الفكرررره  -لدررريرل الها يرررة لسحسرررد دمحم ةزرررالى اد  السحررري الحرررالى الرررى التعرررر  عمرررى ) يهررر
اخسرهاما  ةرى السجرا  الرياضرى عمرى السدرتهه  -ةزالى خى  مديرل حيا ري العمسيرة لسحسد دمحم 

واعتسرررد اسرررتخداما الساحثررران السرررشهج التررراريخى ، مرررشهج دراسرررة الحالرررة ،.( الرررهطشى والعربرررى والررردولى
 ارير شههد العيران مشها اخسرل و الساحي ةى مشهجية السحي عمى العديد من أدوا  جسع البياالا  

لمهصررره  لتح يرررق عرررد   اوقامررر. وغيرعرررا مرررن اخدوا  عمرررى اخحرررداث و حميرررا الهثرررائق والدرررجى  
 عمرى سربيا السثرا   ( ) مرحمرة ( مشهرا9)السحي   ديم مراحا دراسة سيرل دمحم ةزالى الى السراحرا 

  . مرحمة الدراسة –اخسرل واخخهل  -مرحمة الشذال وال فهلة والذسا  -:
 واخالترراج الفكررره  خةبرررا ( التربيررة البداليررة ( ) جامعررةاالجمترررا ) كمية الررى الدررفر الجامعيررة و سرحمررةال

 .بعد العهدل من بعثة االجمترا  
لمحرره  عمرى الساجدرتير والردكتهرا  واخالتراج الفكرره  مرحمة الدفر الى الهخيا  الستحدل اخمريةية

 بعد العهدل من الهخيا  الستحدل .
 العهدل من الهخيا  الستحدية واستسرارية الع اء .مرحمة 

) قبررا الدرفر الررى الهخيررا  الستحرردل وبعرد العررهدل مشهررا( واخالترراج الفكررره ةزرالى والحركررة اخولسبيررة 
 السر س ة بالحركة اخولسبية داخا مرر وخارجها .

ختمفررررة ، ا  اخ حررررادا  الرياضررررية الساخالذرررر ة الت هعيررررة ) عزررررهية ومشاصررررب اداريررررة ( ةررررى مجرررر
 .مهام خاصة واعسا  اعىمية قام بها باخضاةة الى 

---------------- 
 كمية التربية الرياضية جامعة السشيا ( .    –* أستاذ ورئيس قدم الترويح الرياضى 

 كمية التربية الرياضية لمبشين جامعة حمهان ( . –**  أ ستاذ الترويح الرياضى 
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Research Summary 

Muhammad Fadali, his contributions to education, sports and 

recreation at the national, Arab and international levels 

* Prof. Dr Bahaa Eldeen Abdurrahman mohammed 

* * Prof. / yahia  Mohammed Al-Jyoushi 

The current research aims to identify (the biography of 

Muhammad Muhammad Fadali - the intellectual production of 

Muhammad Muhammad Fadali during his scientific career - the 

contributions to the sports field at the national, Arab and international 

levels). 

The two researchers used the historical approach, the case study 

approach. In the research methodology, the researcher relied on many 

tools for collecting data, including the family, eyewitness reports on 

events, analysis of documents, records, and other tools. In order to 

achieve the goal of the research, they divided the stages of studying the 

biography of Muhammad Fadali into stages (9) (stage), including, for 

example: - 

 1- The stage of growing up, childhood and youth - the family and 

sibling - the stage of study. 

2- Undergraduate level, travel to England (College of Physical Education) 

(University of Loughborough) and intellectual production after returning 

from the England mission. 

3- The stage of travel to the United States of America to obtain a master's 

and doctorate and intellectual production after returning from the United 

States. 

4- The stage of return from the defiant states and the continuity of bid. 

5- Fadali and the Olympic Movement (before traveling to the United 

States and after returning from it) and intellectual production related to 

the Olympic movement inside and outside Egypt. 

6- Voluntary activities (membership and administrative positions) in the 

field of various sports federations, in addition to special tasks and media 

work that he has carried out. 
 

* Professor and Head of the Department of Sports Recreation - Faculty of 

Physical Education, Minia University). 

** Professor of sport recreation - Faculty of Physical Education for Men's  

- Helwan University 
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