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                            السيرة الذاتية                                                    

                                                         

 بيانات الشخصية  1/  1

 رشا محمد توفيق محمد عمر          االسم:

              1/1/1972تاريخ الميالد:  

 الجنسية : مصرية.                             الديانة : مسلمة                      

 الحالة االجتماعية : متزوجة                    محل الميالد :  القاهرة.          

 النقابة التي ينتمي اليها : نقابة المهن الرياضية  .      

 ويست تاون    /  عنوان السكن:  كمبوند بفرلي هيلز / الشيخ زايد    

  rasha.mohamed@phed.bsu.edu.egي : البريد االليكترون

    drrasha2@gmail.com    

 بيانات الوظيفة الحالية 2/ 1                                           

 الدرجة العلمية : استاذ دكتور   ❖

 الوظيفة الحالية: وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب .  ❖

 2019/ 3/  25تاريح االلتحاق بها :  ❖

 جامعة بني سويف  –الجهة التابع لها : كلية التربية الرياضية بني سويف    ❖

 لتخصص العام : تربية رياضية ا ❖

 التخصص الدقيق :استاذ السباحة .  ❖
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 بيان المؤهالت العلمية ورسالة الماجستير والدكتوراه 3/ 1

 

 موضوع الرسالة  الجهة   المؤهل وتاريحه   م

 البكالوريوس   .1

 1994م

 كلية التربية الرياضية للبنات  

 جامعة الزقازيق        

ــ   ـــــ ــــ ــ

 

 الماجستير  2

 م 2001

 كلية التربية الرياضية للبنات

 جامعة حلوان 

التصور العقلي وتأثيره علي زمن االداء للناشئين  

 في السباحة 

 الدكتوراه 3

 م 2007

 بنات –كلية التربية الرياضية بنين  

 جامعة قناة السويس 

تأثير برنامج لتنمية القدرات الحس حركية وبعض  

الكفاءة الوظيفية للجهاز  مظاهر االنتباه علي 

العصبي المركزي والمستوي الرقمي لسباحي  

 م حرة . 100

 الوظائف التي شغلتها وتاريخ كل منها 4/ 1

 تاريخ شغل الوظيفة  الوظيفة  م

 19/2/2007 مدرس مساعد  1

 24/4/2007 مدرس  2

 24/9/2013 استاذ مساعد 3

 27/2/2019 استاذ دكتور  4

 

 الدرجات الوظيفية بيانات  1/5
مدرس مساعد )سباحة ( بقسم التربية الرياضية )للبنات( بكلية التربية النوعية ببورسعيد اعتبارا  من   •

 م.  19/2/2007

 م. 24/4/2007مدرس بقسم التربية الرياضية للبنات بكلية التربية النوعية ببورسعيد اعتبارا من   •

للبنات بكلية التربية النوعية ببورسعيد إلي  كلية التربية الرياضية  تم نقل سيادتها بقسم التربية الرياضية  •

 م. 2007/  4/9( بتاريخ 1298للبنين والبنات ببورسعيد بالقرار رقم ) 

 م. 2011/ 2/ 16مدرس بقسم نظريات وتطبيقات الرياضات المائية بكلية التربية الرياضية ببورسعيد من  •

 2013/ 9/ 24ضات المائية بكلية التربية الرياضية ببورسعيد أستاذ مساعد بقسم نظريات وتطبيقات الريا •

 م. 2015/ 12/ 14أستاذ مساعد بقسم التدريب الرياضي بكلية التربية الرياضية بني سويف  •

 م. 2018/ 8/ 29استاذ مساعد بقسم الرياضات المائية بكلية التربية الرياضية بني سويف    •

 م. 27/2/2019التربية الرياضية بني سويف  استاذ السباحة بقسم الرياضات المائية بكلية   •
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 المناصب االدارية  1/6
 م. 2018/ 7/ 1حتي 12/1/2016قائم بأعمال رئيس قسم التدريب الرياضي بكلية التربية الرياضية من  •

 م حتي االن  2016/ 6/ 1مدير وحدة ضمان الجودة بكلية التربية الرياضية جامعة بني سويف من  •

 المدير التنفيذي لمشروع دعم وتطوير الفاعلية التعليمية .  •

مشرف علي قسم التربية الرياضية والترويح بمعهد دراسات علوم المسنين جامعة بني سويف من   •

 . 2019/ 8/ 8حتي   2017/ 8/ 8

 م . 6/2018/ 12وكيل الكلية التربية الرياضية لشئون التعليم والطالب من قأئم باعمال  •

 م.  2018/ 8/ 29مشرف علي قسم الرياضات المائية بكلية التربية الرياضية جامعة بني سويف من  •

 م. 3/2019/ 25وكيل الكلية  لشئون التعليم والطالب لمدة ثالث سنوات من      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

 باإلشراف على الرسائل العلمية  أ.د/ رشا محمد توفيق محمد بيان 

 بقسم الرياضات المائية السباحةأستاذ 

 ووكيل الكلية لشئون التعليم والطالب
 مالحظات المرحلة    عنوان البحث                                    اسم الباحث            م

البلومتري المائي علي تطوير  تأثير تدريب  نورة شعبان حسني حسين  1

القدرة العضلية وزمن اداء الدوران بالشقلبة  

م  200لتحسين المستوي الرقمي لسباحي  

 حرة

 

 ماجستير 

 تم المناقشة 

محمود بهاء الدين محمود   2

 جمعة 

ثأثير التمرينات المجدافية لمرحلتي السحب  

والدفع علي فاعلية االداءوالمستوي الرقمي  

 لقصيرة . لسباحي المسافات ا

 

 دكتوراة 

 تم المناقشة 

عبد   3 محمد  نبيل  أسماء 

 الحميد

تأثيراستخدام المقطوعات التدريبية وفقاً  

لمنحنيات االيقاع الحيوي علي بعض  

االدراكات الحس حركية ومستوي االداء  

 لالعبات الكاتا"

 تم المناقشة  دكتوراة 

وجدان سامي عبد الحميد   4

 محمد 

الكروس فيت علي الكفأءة  تأثير تدريبات 

م  400البدنية والمستوي الرقمي لسباحي  

 حرة . 

 تم المناقشة  دكتوراة 

برنامج تدريب عقلي باستخدام بعض تقنيات   مروة مصطفي عبد الواحد  5

البرمجة اللغوية العصبية لمواجهة القلق من  

الماء لدي المبتدئات في السباحة بداللة بعض  

 المتغيرات الفسيولوجية  

 تم المناقشة   دكتوراة 
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 توفيق محمدتابع بيان باإلشراف على الرسائل العلمية  أ.د/ رشا محمد                        

 أستاذ السباحة بقسم الرياضات المائية

 ووكيل الكلية لشئون التعليم والطالب
 مالحظات المرحلة    عنوان البحث                                    اسم الباحث            م

تأثير التدريب باالسلوب التنافسي خالل فترة   أحمد مصطفي أحمد محمد   6

المنافسات علي المستوي الرقمي  ما قبل 

 لسباحي المسافات القصيرة 

 تم المناقشة  ماجستير 

محمد   7 عبد  مروان  يحيى 

 المجيد

التحليل البيوميكانيكي لمهارة التدويس  

لحراس المرمي في كرة الماءوعالقتها  

 ببعض القدرات البدنية الخاصة " 

 تم المناقشة  ماجستير 

" دراسة تحليلية لالساليب الخططية   هشام الدين محمد  د محمو 8

لالعبي  2016بأولمبياد ريو ديو جانيرو  

 االسلحة الثالثة في رياضة المبارزة " 

 تم المناقشة  

تدريبي مقترح لتطوير مهارة  نامج رتأثير ب  يحيي محمد   مروان  9

رمية الجزاء في كرة الماء وفقاً للمحدد  

 البيوميكانيكي  

 جاري التطبيق  دكتوراة 
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 بيان بالرسائل العلمية  التي تم مناقشتها أ. د/ رشا محمد توفيق محمد 

 أستاذ السباحة بقسم الرياضات المائية 

 ووكيل الكلية لشئون التعليم والطالب

عنوان                                   اسم الباحث            م

 البحث   

 مالحظات المرحلة   

دراسة تحليلية لبعض المتغيرات   عبد هللا محمد السيد عزام 1

متر   800الكينماتيكية في سباق  

  2014سباحة حرة بأولمبياد الشباب 

 وعالقتها يالمستوي الرقمي" 

 ماجستير قسم 

الحركة   علوم 

 بني سويف 

المناقشة تم   

فاعلية برنامج تدريبي موجه طبقاًلنمط   أحمد فتحي ذكي خضير  2

االيقاع الحيوي وأثره علي المستوي  

 الرقمي لالعبي السباحة 

ماجستير     

قسم التدريب  

 الرياضي 

 بنس سويف 

 تم المناقشة 

الدين   3 بهاء  محمود 

 محمود 

تأثير استخدام أساليب مختلفة للتهدئة  

المتغيرات  القمية علي بعض 

الفسيولوجية والمستوي الرقمي  

 لالعبي سباحة الزحف علي البطن " 

ماجستير     

قسم التدريب  

 الرياضي 

 بني سويف 

 تم المناقشة 

تأثير برنامج تدريبي مقترح علي بعض   المقداد جمال عبد الرحيم   4

المتغيرات البدنية والمستوي الرقمي  

م حرة للناشئين  100لدي سباحي  

 الكويت " بدولة 

ماجستير     

قسم التدريب  

 الرياضي 

 تم المناقشة 

جامعة جنوب  

 الوادي 

الحميد   5 عبد  محمد  أحمد 

 زهران  

القصوي علي   السرعة  تدريبات  "تأثير 

المتغيرات   وبعض  النترفيل  خاليا 

لدي   الرقمي  والمستوي  الفسيولوجية 

 الناشئين في السباحة " 

 ماجستير قسم 

علوم الصحة  

بني    الرياضية

 سويف 

 تم المناقشة 

أثر تغير أرتفاع مقبض البدء في سباحة   أسالم جمعة قايد يونس   6

المتغيرات   بعض  علي  الظهر 

 البيوكينماتيكية لدي السباحين الناشئين

 ماجستير قسم 

 علوم الحركة 

 تم المناقشة 
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 محمد بيان بالرسائل العلمية  التي تم مناقشتها  أ.د/ رشا محمد توفيق   تابع

 أستاذ  السباحة بقسم الرياضات المائية 

 ووكيل الكلية لشئون التعليم والطالب

 مالحظات المرحلة    عنوان البحث                       اسم الباحث     م

ياسر اسماعيل محمد أحمد   7

 العياط  

فاعلية محمل غذائي علي بعض المتغيرات 

 المناعية لدي سباحي المسافات القصيرة " 

ماجستير قسم علوم الصحة 

 بني سويف الرياضية

 تم المناقشة

برنامج ترويحي مائي باستخدام الوسط  ريم أحمد زكي المالكي  8

المائي لتحسين القدرات الحركية االساسية  

 لدي أطفال متالزمة دون "

ماجستير قسم الترويح  

 بني سويف الرياضي

 تم المناقشة

أميرة يحيي محمود   9

 عفيفي  

فاعلية برنامج باستخدام تدريبات زومبا 

علي بعض القدرات البدنية والنفسية  

لتحسين المستوي المهاري للجملة الحركية 

 في الرقص الحديث" 

ماجستير قسم التدريب 

 بني سويف الرياضي

 تم المناقشة

الذهنية علي تطوير  تأثير برنامج للياقة  أحمد عبد الباسط قرني   10

 التصرف الخططي لدي العبي كرة القدم " 

ماجستير قسم التدريب 

 بني سويف الرياضي

 تم المناقشة

تـثير استخدام تدريبات الرؤية البصرية علي  محمد كمال عبد الحفيظ   11

 تركيز  االنتباه لدي العبي الجودو "

ماجستير قسم التدريب 

 بني سويف الرياضي

المناقشةتم   

محمود محمد محمد   12

 بيومي  

باالرشادات  مصحوب  هوائي  برنامج  تأثير 

الغذائية علي متالزمة التمثيل الغذائي وبعض 

 مكونات الجسم 

ماجستير قسم علوم الصحة 

 بني سويف الرياضية

 تم المناقشة

اســـــراء محمـــــد ســـــليم  13

 حسن 

ثــــأثير برنــــامج تــــدريبي علــــي بعــــض 

ــا  ــوازن وعالقتهـ ــرية والتـ ــارات البصـ المهـ

ــباحة  ــارات السـ ــض مهـ ــتوي اداء بعـ بمسـ

 التوقيعية 

دكتــوراة /قســم الرياضــات 

المائيــــــــة والمنــــــــازالت 

 جامعة الزقازيق

 تم المناقشة

   م17/11/2019

مهارة تصميم جهاز مستحدث لزيادة فاعلية  عبد هللا محمد السيد عزام 14

 الدوران في السباحة 

قسم الرياضات   دكتوراة /

الفردية بكلية التربية  

 حلوان جامعة الرياضية 

 تم المناقشة 

م 27/2/2020  
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 الدورات :  

ة "  • ة " دبلومـة الموارد البشـــــرـي ازت دورة في الموارد البشـــــرـي م.  2/6/2012الي  3/3/2012اجـت

"Professional Diploma in Human Resources   معتمــدة منInternational-

Training-Company ((LOUGHBOROUGH   . 

الجامعي " بإدارة التدريب  اجتازت الدورة التدريبية " المراجعون الخارجيون لمؤســـســـات التعليم قبل   •

 م.30/4/2009الي  26/4/2009للهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد 

نـماذ  المـحاـكاة " –اجـتازت اـلدورة الـتدريبـية  "اـلدورة المتـقدـمة  للمراجعين الـخارجين للتعليم قـبل الـجامعي  •

 م.21/10/2009الي 18/10/2009بإدارة التدريب للهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد من

ب  • درـي إدارة الـت امعي "ـب ل الـج ارجين للتعليم قـب ة  للمراجعين الـخ دورة المكثـف ة  "اـل دريبـي دورة الـت ازت اـل اجـت

  13/5/2010الي 11/5/2010للهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد من 

 دورات تنمية قدرات اعضاء هيئة التدريس  •

تدريبية في " اداب وســـــلوه المهنة في  حضـــــر واجتازت المعايير المطلوبة لالنتهاء من الدورةال •

ة  الموارد اليشـــــرـية بـجامـعة بني ســـــويف في   ة لمركز تنمـي /  7/ 3العـمل الـجامعي " دورة مكثـف

 م.2016

حضــر واجتازت المعايير المطلوبة لالنتهاء من الدورةالتدريبية في " تنظيم المؤتمرات العلمية "    •

الي  26/11/2017ة بني ســـــويف من  دورة مكثفــة لمركز تنميــة  الموارد اليشـــــريــة بجــامعــ

 م.27/11/2017

حضــر واجتازت المعايير المطلوبة لالنتهاء من الدورةالتدريبية في " النزاهة والشــفافية ومكافحة   •

الي  3/12/2017الفســاد " دورة مكثفة لمركز تنمية  الموارد اليشــرية بجامعة بني ســويف من  

 م.4/12/2017

نتـهاء من اـلدورةالـتدريبـية في " النشـــــر اـلدولي للبحوث حضـــــر واجـتازت المـعايير المطلوـبة لال •

الي  10/12/2017العلمية " دورة مكثفة لمركز تنمية  الموارد اليشــرية بجامعة بني ســويف من  

 م.11/12/2017

اـنات وتقويم   • ة في " نظم االمتـح دريبـي دورةالـت اء من اـل ة لالنتـه ايير المطلوـب ازت المـع حضـــــر واجـت

ــويف من  الطالب" دورة مكثفة لمركز   ــرية بجامعة بني س الي  10/12/2017تنمية  الموارد اليش

 م.11/12/2017

ــتخدام التكنولوجيا في   • ــر واجتازت المعايير المطلوبة لالنتهاء من الدورةالتدريبية في " اســ حضــ

الي  13/2/2018التدريس " دورة مكثفة لمركز تنمية  الموارد اليشــرية بجامعة بني ســويف من  

 م.14/2/2018
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 ل داخل الكلية :  االعما

عضـــــو لجـنة تعين وظيـفة ـمدرس  ـتدرـيب ســــــباـحة بـنات بـجامـعة الفيوم) الـكادر الـخاص ( بكلـية التربـية   •

 . 23/4/2019الرياضية 

ــية للبنات جامعة الزقازيق للعام الجامعي  • ــباحة ( بكلية التربية الرياضـ ــص السـ ممتحن خارجي  ) تخصـ

 م.2018/2019

م كلية التربية الرياضية بني سويف جامعة  2018/2019القدرات للعام الجامعي  االشراف علي أختبارات   •

 بني سويف.

   مشروع دعم وتطوير الفاعلية التعليمية بكلية التربية الرياضية جامعة بني سويف المدير التنفيذى لـ •

 مدير وحدة ضمان الجودة بالكلية  . •

بكلية   2020حتي  2016ص ( من عضو مجلس ادارة وحدة االنشطة ) وحدة ذات الطابع الخا •

 .   التربية الرياضية جامعة بني سويف

ــويف يوم االحد  • ــية جامعة بني سـ ــي بكلية التربية الرياضـ ــاركة في مؤتمر علم النفس الرياضـ المشـ

 . 2018/ 6/5الموافق 

 المشــاركة في تنظيم البطولة العربية الثالثة للمبارزين الجامعيين برعاية االتحاد الرياضــي المصــري •

 بالصالة المغطاة باستاد بني سويف . 26/2/2019الي  2/2019/ 24للجامعات وذله من 

التســـــيق مع مركز التعليم  • ة "ـب تنظيم ـندوة " التعريف االلكتروني والتســـــويق للمقررات االلكترونـي

 .11/2017/ 28االلكتروني بالجامعة ذله يوم الثالثاء الموافق 

ة الســــيمنار بجامعة بني ســــويف ذله يوم الثالثاء الموافق  حضــــور ندوة " المكتبة الرقمية " بقاع •

 م 17/10/2017

حاصــلة علي دورة "انقاذ غرقي واالســعافات االولية ) منقذ  معتمد ( من االتحاد المصــري للغوص    •

 م. 5/3/2017واالنقاذ 

ــباحة الفرقة الثالثة والرابعة بنات جامعة ســوها  للعام الجام • عي ممتحن خارجي لمادة تخصــص الس

 م.2017/2018

االشــتراه في  االشــراف ومناقشــة اابحاث المقدمة داخل قســم التدريب الرياضــي  وخار  القســم    •

 بكلية التربية الرياضية .

تنظيم المؤتمرالسنوي لقسم التدريب الرياضي االول بعنوان " مستحدثات التدريب الرياضي " وذله    •

 بحضور عميد الكلية وأعضاء هيئة الندريس بالكلية .    4/5/2016يوم االحد الموافق 

تنظيم واالشـراف علي  ندوة علمية لقسـم التدريب الرياضـي بعنوان " المسـتحدثات العلمية في مجال  •

بقاعة المناقـشات   3/2016/  13القياس والتقويم "  بالقاء أ.د/ عبد العزيز النمر يوم االحد الموافق  

 بالكلية . 

عاية االتحاد الرياضــي المصــري المشــاركة في تنظيم البطولة العربية الثانية للمبارزين الجامعيين بر •

 بالصالة المغطاة باستاد بني سويف . 3/5/2016الي  5/2016/ 1للجامعات وذله من 
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 م.25/5/2016الي  2016/ 24/5حضور دورة تدريبية لتشغيل وصيانة أحواض السباحة من   •

ام الجامعي رئيس كنترول الفرقة الثانية بكلية التربية الرياضـــية الرياضـــية جامعة بني ســـويف للع •

2015/2016. 

 المشاركة في االمتحانات التطبيقية بكلية التربية الرياضية. •

لطالب الفرقة الثالثة و الرابعة قســـم التدريب الرياضـــي   -اإلشـــراف على  مكتب التدريب الميداني   •

 .بكلية التربية الرياضية

 المواد التي تقوم بتدريسها :

 مرحلة البكالوريس :  ❖

 مادة مبادي الرياضات المائية  ، الفرقة االولي، قسم التدريب الرياضي ، كلية التربية الرياضية بني سويف   .1

مادة " تدريب رياضة التخصص ) رياضات المائية ( الفرقة الثالثة ، قسم التدريب الرياضي ، كلية التربية   .2

 الرياضية بني سويف. 

ية ( الفرقة الرابعة ، قسم التدريب الرياضي ، كلية التربية  مادة "تدريب رياضة التخصص ) رياضات المائ   .3

 الرياضية بني سويف. 

مادة "التدريب الميداني لرياضة التخصص) رياضات المائية ( الفرقة الثالثة ، قسم التدريب الرياضي ،   .4

 كلية التربية الرياضية بني سويف. 

 الرياضي ، كلية التربية الرياضية بني سويف.  مادة " ) رياضات المائية ( الفرقة االرابعة ،قسم التدريب .5

مادة " طرق تدريس الرياضات المائية الفرقة الرابعة ، قسم المناهج وطرق التدريس ، الفرقة االرابعة    .6

 كلية التربية الرياضية بني سويف. 

 بني سويف.  مادة " القياس البدني والحركي الفرقة الثالثة قسم التدريب الرياضي، كلية التربية الرياضية  .7

 مادة " االعداد البدني " الفرقة الثالثة قسم التدريب الرياضي، كلية التربية الرياضية بني سويف.  .8

 مرحلة الدراسات العليا :  ❖

 مادة "تطبيقات تخصصية ) الرياضات المائية (  " أولي ماجستير قسم التدريب الرياضي  .  .1

 التدريب الرياضي  . مادة " االعداد البدني " ثانية ماجستير قسم  .2

للعام الجامعي   مادة "تطبيقات التدريب الرياضي "  ثانية دكتوراة قسم التدريب الرياضي  .3

2018/2019   . 

مادة "الرياضة للجميع " أولي ماجستير  قسم التربية الرياضية لمعهد دراسات علوم المسنين   .4

 بجامعة بني سويف . 

ماجستير  قسم التربية الرياضية لمعهد دراسات علوم  مادة " اللياقة البدنية للمسنين " أولي   .5

 المسنين بجامعة بني سويف . 

مادة "تطبيقات التدريب الرياضي "  ثانية دكتوراة قسم التدريب الرياضي للعام الجامعي   .6

2019/2020   . 
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 خبرات علمية : 

 االنتدابات   .1

"الرياضة للجميع " أولي ماجستير  قسم  االنتداب إلي المعهد القومي لعلوم المسنين  لتدريس مادة  •

 م . 2017/    2016التربية الرياضية بجامعة بني سويف للعام الجامعي  

االنتداب إلي المعهد القومي لعلوم المسنين  لتدريس مادة " اللياقة البدنية للمسنين " أولي ماجستير    •

 م. 2017/2018للعام الجامعي   قسم التربية الرياضية لمعهد دراسات علوم المسنين بجامعة بني سويف 

 المؤتمرات العلمية  . 2 •

حضـور الموتمر العلمي الرابع لقسـم التدريب الرياضـي وعلوم الحركة  بكلية التربية الرياضـية جامعة  •

 م.3/2016/ 30اسيوط ذله يوم االربعاء الموافق 

سـويف وذله يوم االحد حضـور مؤتمر قسـم علم النفس الرياضـي بكلية التربية الرياضـية جامعة بني   •

 ..6/5/2018الموافق 

من حضــور ورشــة عمل " الســياحة الرياضــية في الســياحة الرياضــية في المؤســســات التعليمية "  •

 ، الغردقة القاهرة . 19/11/2019، 18داتا  لتطوير الرياضة السياحة في مصر ،  مشروع

• Attend    "  International Workshop on Sports Tourism in Academic 

Education as” a Part Of the DAAD project Developing Sustainable 

Sports Tourism In Egypt ,18th &19th Of November 2019, Hurghada, 

Egypt. 

ياحة الرياضـية   في " الدولي االول    حضـور مؤتمر • تدامة " من مـشروعالـس داتا  لتطوير    لالماكن المـس

 ، الغردقة القاهرة . 21/11/2019، 20الرياضة السياحة في مصر ،

for  Tourism sConference on Sport International stAttend 1

Sustainable Destinations as” a DAAD project Developing 

2019, mber Of Nove st&21 thSustainable Sports Tourism In Egypt ,20

Hurghada, Egypt.  

 

 

 

 

 

 


