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 نشرت العديد من األبحاث:

بعشهان" تأثير استخجام كاركاز الشحت كسجدم على السدتهى السيارى  (1
 م. 4112والسدتهى الرقسى لالعبى دفع الجلة السكفهفين"  

تطهير مرحلة الخطهة خالل مدابقة الهثب الثالثى فى ضهء  "بعشهان (4
 م .4119" عام الستغيرات البيهميكانيكية

تأثير التجريبات الخاصة على الهثبات الثالثة والسدتهى الرقسى  "بعشهان (3
 م .4119" عام مدابقة الهثب الثالثى لالعبى

 الشهادات و الدورات الحاصلة عليها 
 م.4119حكم فى السيرجان الكذفى الدابع وعذرون لجامعو بشي سهيف  (1
 للسذاركة الفعالوحرلت على شياده تقجير من جامعة بشى سهيف  (4

 م.4119واإليجابية فى البطهلة العربية للسبارزين الجامعيين 
عزهًا بهحجة تكشهلهجيا السعلهمات بالكلية عن ) البهابة اإللكترونية  (3

 م.4118وبيانات الكلية( عام 
بهحجة تكشهلهجيا السعلهمات بالكلية على العسل  تقجير ت على شيادهلحر (2

 م.4118 بسايهالستسيز وتفعيل الشتيجة األلكترونية 
بهحجة تكشهلهجيا السعلهمات بالكلية على العسل  تقجيرت على شياده لحر (5

 م.4118الستسيز وتفعيل الشتيجة األلكترونية ديدسبر 
من جامعة الدهيس في اسبهع شباب السجن  ت على شياده تقجيرلحر (6

 م.4118الجامعية 
حكم فى السيرجان اإلرشادى الدابع لجهاالت جامعو بشي سهيف  (7

 م.4117
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من الكذافة البحرية فرع بشي سهيف فى ىيئة  حرلت على شياده تقجير (8
 م.4117تجريب دراسات تأىيل مداعجى قادة الهحجات الكذفية 

من الكذافة البحرية فرع بشي سهيف فى  حرلت على شياده تقجير (9
 م.4117السلتقى الرمزانى الخامس 

حرلت على شياده تقجير من وزارة الذباب والرياضو بسحافظو  (11
ميرجان الرياضات الذاطئية للطلبة والطالبات الجامعات في  سعيجر به 

 م.4117السررية 
حكم فى السيرجان اإلرشادى الدادس لجهاالت جامعو بشي سهيف  (11

 م.4116
من جامعة بشي سهيف فى فعاليات  ت على شياده تقجيرلحر (14

لقطاع الجراسات العليا بعشهان " نحه بشاء استراتيجية  السؤتسر العلسى
 م.4116لتحهيل الطالب الى باحث" 

من كلية األداب عن الحزهر الفعال  تقجير ت على شيادهلحر (13
وااليجابى فى فعاليات السؤتسر الحادى عذر بعشهان" العلهم األجتساعية 

 م4116واإلندانية فى مكافحة األرىاب 
للسذاركة الفعالو ر من جامعة بشى سهيف حرلت على شياده تقجي (12

 م.4116واإليجابية فى البطهلة العربية للسبارزين الجامعيين 
ت على شياده تقجير من جامعة السشيا في الجورة التخررية لحر (15

 م.4115لكليات التربية الرياضية  
ت على شياده تقجير من جامعو سهىاج في أسبهع شباب السجن لحر (16

 م.4115الجامعيو  
حرلت على شياده تقجير من وزارة الذباب والرياضو بسحافظو  (17

 م.4115األقرر في البرنامج الترويحي  
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حرلت على شياده تقجير من كليو التربية الرياضية جامعة بشى  (18
 م.4115سهيف في السؤتسر الدشهي الثاني 

نتيجو  تقجير من إدارة التربية بشى سهيف التعليسيةحرلت على شياده  (19
 م. 4115 - 4114تسيز في التربية العسلية  األداء الس

ت على شياده تقجير من مجيرية الذباب والرياضة ببشي سهيف لحر (41
لجيهده الستسيزة ومذاركتو الفعالة في الشجوة التثكيفيو بعشهان" الزغهط 

الشفدية للسجربين والحكام في السجال الرياضى وأساليب مهاجيتيا"  
 م. 4112

السؤتسر الثانى  من جامعة بشى سهيف فيحرلت على شياده تقجير  (41
 م.4112لستحجى اإلعاقة للجامعة 

 م.4112ت على دورة ادارة الفريق البحثى لحر (44
 م.4112ت على دورة الجهانب الساليو والقانهنيو  لحر  (43
 م.4113ت على دورة الشذر البحهث الجوليو لحر (42
 م.4113ت على دورة التخطيط لحر (45
 م.4113السذروعات ت على دورة إعجاد لحر (46
 4113ت على دورة إدارة الهقت الجيج لحر (47
حرلت علي شياده تقجير من معيج اعجاد القادة بحلهان في اضافت  (48

 م.4113قيسة التربهية وبث روحَا جساعية وتحقيق التشسية البذرية  
 م.ICDL   4114حرلت علي دورة  (49
في بلطيم بكفر الذيخ  شاركت في بطهلة كليات التربية التخريرو (31

 م.4111
حرلت على السركز الثاني في البطهلة التخريرو للكليات التربية  (31

 م.4111الرياضية في األسكشجريو 
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حرلت علي شياده تقجير من جامعو السشيا باالداء الرياضى الستسيز  (34
 م.4111والجيج السخلص في أسبهع الفتيات الثانى 

لهان في السجال الشذاط حرلت علي تقجير من إعجاد القادة بح (33
 م.4119الطالبى 

ت على دوره األنقاذ الغرقى واألسعافات األولية من االتحاد لحر  (32
 م.4119السرري للدباحو  

 .حرلت على دروة إعجاد مجربين الدباحة (35
–تعليم  حرلت على العجيج من شيادات الخبرة في مجال الدباحو "  (36

 م4116م حتي 4119. أنقاذ"
ت على دورة إعجاد رواد الرىهط ومداعجييم لجهالى وجهاالت لحر (37

 م.4118بجامعو بشي سهيف  
 .حرلت على شياده تقجير من جامعو بشي سهيف فى التفهق العلسى (38
شاركت في مشتخب جامعو بشي سهيف في أسبهع الفتيات األول  (39

 م.4118بالزقازيق  
ريش شاركت في مشتخب الجامعو في دورة إعجاد القاده في الع (21

 م.4118
شاركت مع مشتخب الجامعو العاب قهي في الذييج الرفاعي في  (21

 .القاىرة
 

 


