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  .المؤهالت العلمية

 2000بتقدير جيد جداً عام   جامعة المنيا( -)كلية التربية الرياضية   تربية رياضية بكالوريوس ●

 عام  جامعة المنيا( -قسم المناهج وطرق التدريس سباحة )كلية التربية الرياضية   ماجستير ●
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2008  
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 االبحاث المنشوره : ●

 تأثير التمرينات المائية على تحسن مستوى التعب ومستوى دهون الدم للسيدات كبار السن*
 

*The Effect of Using Computerized Motor Story Accompanied by Signal Language on 
Skills for Deaf and Dumb Students 

أثر استخدام القصة الحركية الكمبيوترية المصاحبة بلغة اإلشارة عىل التفاعل االجتماعي وبعض المهارات الحركية األساسية لدى 
 التالميذ الصم والبكم

 
*The effect of float tools on some basic skills performance in swimming and some 

physiological variables for students 
 in faculty of physical education 

* البات كلية تأثير استخدام أدوات الطفو على مستوى أداء بعض المهارات األساسية في السباحة وبعض المتغيرات الفسيولوجية لط

 التربية الرياضية

 "*تأثير استخدام الوسائط المتعددة البصرية في تعلم سباحة الصدر  ومستوى تقدير الذات لدى المعاقين سمعيا

 ابحاث االستاذيه :   

االستعداد المهني للطالب المعلم كداله للنجاح في مهنه التدريس لدي طالب كليه التربيه الرياضيه جامعه بني  .1

 سويف
فاعليه استخدام موقع انترنت تعليمي علي تدريس تدريس مقرر طرق تدريس الرياضات المائيه لطالبات كليه  .2

 التربيه الرياضيه جامعه بني سويف 

تاثير برمجيه تعليميه باسلوب المنظم المتقدم المقارن علي مستوي كفايات تخطيط الدرس للطالب المعلم بكليه  .3

 التربيه الرياضيه .
 خدام اسلوب التعلم التوليدي لفيجوتسكي علي تعلم بعض المهارات في السباحة التوقيعية.تأثير است .4

 جامعة االزهر -تأثير استخدام أسلوب خرائط المفاهيم على تعلم مهارات اإلنقاذ في السباحة لطلبة كليةالتربية الرياضية  -5

الزحف علي البطن و مستوي الذات المهاريه " " علي تعلم سباحه  mr smoothتاثير استخدام مستر اسموز -6

 ادي المعاقين سمعيا
" المشابهه لالداء علي تحسين مستوي االداء المهاري و البدني لسباحه الفراشه لدي  trxتاثير استخدام تمرينات"  -7

 الناشئات

ومستوى مهارات   ( التعليميه علي تنميه التفكير االبداعي easyclassفاعليه استخدام منصه ايزى كالس ) -8

  التدريس لطالبات التدريب الميداني تخصص سباحه
 

 التدرج الوظيفى :

 (. 30/7/2008فى تاريخ ) -جامعة المنصورة  –) سباحه ( بقسم المناهج وطرق التدريس كلية التربية الرياضية    مدرس ❖

فى تاريخ  -جامعة المنصورة  – )سباحه ( بقسم المناهج وطرق التدريس كلية التربية الرياضية  مدرس مساعد ❖
(20/5/2007 .) 

 1/12/2000جامعه المنيا –باحثة بقسم المناهج وطرق التدريس كلية التربية الرياضية  ❖

 الوظائف التي شغلها وتاريخها



 

 التاريخ الوظيفة م

 2000 باحثة بقسم بقسم المناهج و طرق التدريس كلية التربية الرياضية  جامعة المنيا 1

 2006 مدرس مساعد بقسم المناهج و طرق التدريس كلية التربية الرياضية  جامعة المنصورة 2

 2008 مدرس بقسم المناهج و طرق التدريس كلية التربية الرياضية  جامعة المنصورة 3

   2010 مدرس بقسم المناهج و طرق التدريس كلية التربية الرياضية  جامعة المنصوره 4

 المناهج و طرق التدريس كلية التربية الرياضية  جامعة بني سويفرئيس قسم  5
2014/2015, 2016/2017 , 

2017/2018 ,2018/2019 

 2015/2016 وكيل الكليه لشئون التعليم والطالب كلية التربية الرياضية  جامعة بني سويف 6

 

 

 

 

 

 

 المؤتمرات والندوات العلمية :

 دولة مصر - للمنظمات الرياضيةاستخدام العالمات التجارية  ❖
 كلية التربية الرياضية و كلية الحقوق  - المنصورة

 . 18/4/2009 إلى  18/4/2009من

 21/11/2012-19( بمدريدمن iceci 2012المؤتمر العلمى الدولى الخامس باسبانيا ) ❖

 دولة مصر - المعايير األكاديمية القياسية لكليات التربية الرياضية ❖
 قسم المناهج و طرق التدريس-ية التربية الرياضيةكل - المنصورة

 . 14/4/2009 إلى  14/4/2009من

 دولة مصر - الجهات المستفيدة من خريجى كلية التربية الرياضية للطالب  ❖
 . 31/3/2009 إلى  31/3/2009كلية التربية الرياضية من - المنصورة

 دولة مصر - اء هيئة التدريسالجهات المستفيدة من خريجى كلية التربية الرياضية ألعض ❖
 . 31/3/2009 إلى  31/3/2009كلية التربية الرياضية  من - المنصورة

 دولة مصر - نظام الساعات المعتمدة فى الدراسات العليا د.صبرى عمر ❖
 . 22/4/2008 إلى  22/4/2008كلية التربية الرياضية  من - المنصورة

 دولة مصر - كاديميةاستخدام السبورة التفاعلية فى النواحى األ ❖



 . 7/4/2008 إلى  7/4/2008كلية التربية الراضية من - المنصورة

 دولة مصر - تسويق الخدمات و المنشأت الترويحية الجامعية ❖
 . 29/3/2008 إلى  29/3/2008قسم الترويح الرياضى  من-كلية التربية الرياضية  - المنصورة

جامعت الزقازيق تحت عنوان "نحو استثمار أفضل للرياضه  –ية الرياضية للبنين المؤتمر العلمى الدولى الثالث لكلية الترب ❖
 المصريه و العربيه"

   21/11/2012-19( فى الفترة من iceri 2012المؤتمر العلمى الدولى الخامس بمدريد ) ❖

 الخبرات :

 م و حتي االن 2014سويف من قائم بعمل رئيس قسم المناهج و طرق التدريس بكليه التربيه الرياضيه جامعه بني  ❖

م حتي  1/7/2015قائم بعمل وكيل كليه التربيه الرياضيه لشئون التعليم والطالب جامعه بني سويف في الفتره من   ❖
 م  31/7/2016

 م  . 2018م و حتي 21/3/2017المجله العلميه لكليه التربيه الرياضيه جامعه بني سويف من مدير تحرير"   "  ❖

 م .  2015تشكيل  لجنه اختيار القيادات وذلك لترشيح عميدا للكليه ) جامعه بني سويف ( عام  عضو) اساسي ( في ❖

م و عضو باللجان المنبثقه  لجنه ) دراسات  31/7/2016م الي  1/7/2015رئيس لجنه التعليم والطالب في الفتره من  ❖
 م . 2014التعليم والطالب ( من  –عليا 

م  2015م ( و عضوا في المكتب في2018م  و 2017م و 2016م و  2014في) رئيس مكتب التدريب الميداني   ❖
 بصفتي وكيل الكليه لشئون التعليم والطالب .

 رئيس لجنة تطوير منظومة البحث العلمى فى مشروع الجودة واالعتماد بكلية التربية الرياضية جامعه بنى سويف  ❖

 م  وحتي االن   2014عضو مجلس كليه من عام  ❖

في فاعليه ندوه " مفاهيم جديده في اعداد مشاريع البحوث و الرسايل العلميه " و المقامه بكليه  الطب البشري في  المشاركه ❖
 م . 25/10/2016

 م . 8/10/2016المشاركه في فاعليه ندوه " تقييم الورقه االمتحانيه " و المقامه بكليه  التمريض في  ❖

 بمحافظه بورسعيد 2015ت التربيه الرياضيه علي مستوي الجمهوريه لعام المشاركه في اللقاء الترويحي الرياضي لكليا ❖

 م .30/4/2015و حتي 27/2/2015المشاركه في البطوله العربيه للمبارزين الجامعيين من  ❖

 م  30/4/2015-27 المشاركة في تنظيم البطولة األولى للجامعات العربية للمبارزين الجامعيين بجامعة بني سويف خالل الفترة من ❖

بكلية التربية الرياضية جامعة        2018حتي 2016عضو مجلس ادارة وحدة االنشطة  وحدة ذات الطابع الخاص من  ❖

 بني سويف 

المشاركه في  ندوة " التعريف االلكتروني والتسويق للمقررات االلكترونية "بالتسيق مع مركز التعليم االلكتروني بالجامعة ذلك يوم 
 .11/2017/ 28الثالثاء الموافق 

رئيس لجنة تطوير منظومة البحث العلمى فى مشروع الجودة واالعتماد بكلية  ●
 التربية الرياضية جامعه بنى سويف                                                                                 



مصر الفصل  - للفرقة االولى  بنات كلية التربية الرياضية جامعة المنيااالنتداب لتدريس مادة مبادئ الرياضات المائية  ❖
 .  2010/  2009الدراسى الثانى  العام الجامعى 

مصر للعام  -  االنتداب لتدريس مادة طرق تدريس السباحة للفرقة الرابعة تدريس بنات . كلية التربية الرياضية جامعة المنيا ❖
 .. 2011/2012، 2010/2011، 2009/2010الجامعى 

 مدرس بقسم المناهج وطرق التدريس_كلية التربية الرياضية جامعه المنصورة. ❖
 . 31/5/2010إلى  30/7/2008 مصر من – المنصورة - كلية التربية الرياضية

 وحتى اآلن . 1/6/2010  مصر من –مدرس بقسم المناهج وطرق التدريس_كلية التربية الرياضية جامعه بنى سويف ❖

 االكاديمى للفرقة الثانية. اإلرشاد ❖
 . 30/5/2009 إلى 17/9/2008 مصر من – المنصورة - كلية التربية الرياضية

 اإلرشاد االكاديمى للفرقة الثالثة. ❖
 .30/5/2012 إلى 1/10/2011 مصر من – بنى سويف – كلية التربية الرياضية

 مدرس مساعد. ❖
 مصر - المنصورة  - كلية التربية الرياضية قسم المناهج و طرق التدريس

 . 29/6/2008 إلى 9/7/2007 من

 مصر - القاهرة - دورة السباحة التوقيعية. جامعه المنيا ❖
 . 9/1/2003 إلى 1/1/2003 من

 مصر - المنيا - باحثة بقسم المناهج و طرق التدريس. كلية التربية الرياضية ❖
 .  13/8/2003 إلى 1/1/2000 من

 الحركية بجامعة المنيا . المعاونة فى تدريس مادة التربية ❖

 المعاونة فى تدريس التعبير الحركى بجامعة المنيا كلية التربية الرياضية. ❖

 جامعه بنى سويف كلية التربية الرياضية حتى االن.  –تدريس نظم ومشكالت التعليم لشعبة التدريس للفرقه الرابعة  ❖

 . 2011/2012لعام الدراسى االشراف على تدريس طرق تدريس العاب القوى للفرقة الثالثة ل ❖

 .  2011/2012و  2010/2011مستشار اللجنة الفنية بكلية التربية الرياضية للعام الدراسى  ❖

 . 2011، وكنترول الفرقة االولىللفصل الدراسى االول  2011/2010المشاركة فى اعمال الكنترول للفرقة الرابعة عام و  ❖

-22بعنوان "نحو إستراتيجية للرياضة المصرية في القرن الواحد والعشرين من شاركت في تنظيم  فعاليات المؤتمر التاسع   ❖
 م بكلية التربية الرياضية جامعة المنيا.2002أبريل  23

 .  2007الى  2004العمل باالزهر الشريف اخصائى نشاط رياضى من  ❖

 العمل فى مجال التدريب و التعليم فى السباحة بمحافظة المنيا. ❖

 يباحة للفرقة الثالثة و الرابعة بالكلية فى جامعه بنى سويف و جامعه المنيا.التدريس لتخصص ال ❖

 العبة سباحة بنادى المنيا الرياضى. ❖

 العبة بمنتخب الجامعه طوال سنوات الدراسة االربعة . ❖

 .1999قائد مساعد فريق الجوالة للجامعه  ❖

    1999 قائد فريق الجوالة بكلية التربية الرياضية جامعه المنيا عام ❖

 عضو نقابة المهن الرياضية ❖



 . 2000جامعة المنيا عام –الحصول على لقب الطالبة المثالية بالكلية  ❖

 العمل لدى هيئة إنقاذ الطفولة واألطفال المتسربات من التعليم بمدينة المنيا . ❖

 سباحة 2010الحصول على دوره إعداد معلم  ❖

 .2005الكويت عام الحصول على دورة اعداد المعلميين الجدد بدولة  ❖

 المواد التي تقوم بتدريسها:

 تدريس مادة مبادي الرياضات المائية  ، الفرقة االولي، قسم التدريب الرياضي ، كلية التربية الرياضية بني سويف ❖

بني مادة " تدريب رياضة التخصص ) رياضات المائية ( الفرقة الثالثة ، قسم التدريب الرياضي ، كلية التربية الرياضية  ❖
 سويف.

مادة "تدريب رياضة التخصص ) رياضات المائية ( الفرقة الرابعة ، قسم التدريب الرياضي ، كلية التربية الرياضية بني   ❖
 سويف.

مادة "التدريب الميداني تخصص) رياضات المائية ( الفرقة الثالثة ، قسم التدريب الرياضي ، كلية التربية الرياضية بني  ❖
 سويف.

 يس الرياضات المائية ( الفرقة الرابعة قسم المناهج وطرق التدريس ،كلية التربية الرياضية بني سويف.مادة )طرق تدر  ❖

 مادة "تطبيقات تخصصية ) الرياضات المائية (  " أولي ماجستير قسم التدريب الرياضي  . ❖

ياضية جامعة الفيوم الفصل الدراسى االنتداب لتدريس مادة مبادئ الرياضات المائية للفرقة االولى  بنات كلية التربية الر  ❖
 . 2018/  2017الثانى العام الجامعى 

 م . 2018/2019االنتداب لتدريس مادة الرياضات المائيه للفرقة الثانيه جامعة الفيوم للفصل الدراسي االول  ❖

 ي سويف.حتى االن.، كلية التربية الرياضية بن –تدريس مقرر نظم ومشكالت التعليم لشعبة التدريس للفرقه الرابعة  ❖

 تدريس مقرر تكنولوجيا التعليم للفرقه الثالثه قسم المناهج وطرق التدريس ، كلية التربية الرياضية بني سويف. ❖

 تدريس مقرر التربيه الحركيه للفرقه الرابعه قسم المناهج وطرق التدريس ، كلية التربية الرياضية بني سويف. ❖

 الثانيه دكتوراه قسم المناهج وطرق التدريس ، كلية التربية الرياضية بني سويف. تدريس مقرر تكنولوجيا التعليم للفرقه ❖

 تدريس مقرر النمو المهني لمرحله الدكتوراه قسم المناهج وطرق التدريس ، كلية التربية الرياضية بني سويف.. ❖

 ية التربية الرياضية بني سويف.االتجاهات التربوية الرياضية المعاصرة أولى دكتوراه قسم المناهج وطرق التدريس ، كل ❖

 التدريس الرياضي كمهنة مرحله الدبلومه قسم المناهج وطرق التدريس ، كلية التربية الرياضية بني سويف ❖

 نظم ومشكالت التعليم مرحله الدبلومه قسم المناهج وطرق التدريس ، كلية التربية الرياضية بني سويف ❖

السن " أولي ماجستير  قسم التربية الرياضية لمعهد دراسات علوم المسنين بجامعة  مادة "طرق تدريس التربيه الرياضيه لكبار ❖
 بني سويف .

 مادة " المهارات الحركيه " أولي رياض اطفال لغه انجليزيه  بكليه الطفوله المبكره  بجامعة بني سويف . ❖

 الطفوله المبكره  بجامعة بني سويف .مادة " العاب الفناء " الفرقه الثالثه رياض اطفال لغه انجليزيه  بكليه 

  األبحاث العلمية التى يشرف عليها : 

  الدورات :

 جامعة المنصورة. 6/2/2008 إلى 27/1/2008من  دورة اعداد المعلم ❖



 التخطيط االستراتيجى.  ❖

 الساعات المعتمدة.  ❖

 االداره الجامعيه ❖

 مهارات االتصال فى انماط التعليم المختلفة.  ❖

 االمتحانات و تقويم الطالب. نظم  ❖

 معايير الجودة فى العملية التعليمية.  ❖

 إدارة الوقت و االجتماعات.  ❖

 أخالقيات البحث العلمى.  ❖

 آداب و سلوكيات المهنة.  ❖

 العرض الفعال.  ❖

 . النزاهه و الشفافيه ❖

 النشر العلمى الدولي . ❖

 تنظيم المؤتمرات العلمية.  ❖

                                         استخدام التكنولوجيا ❖

 
 


