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 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 

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

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

physiological variables for students 
 in faculty of physical education 

ات تأثير استخدام أدوات الطفو على مستوى أداء بعض المهارات األساسية في السباحة وبعض المتغير 
 الفسيولوجية لطالبات كلية التربية الرياضية

تيجية خرائط المفاهيم والخرائط الذهنيه على مستوى التحصيل المعرفى واالتجاه نحو تأثير استخدام إسترا
 تدريس مقرر الرياضات المائية لطالب كلية التربية الرياضية

"تأثير استخدام الوسائط المتعددة البصرية في تعلم سباحة الصدر  ومستوى تقدير الذات لدى المعاقين 
 سمعيا 
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 (. 20/5/2007فى تاريخ ) 
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 . 31/3/2009 إلى  31/3/2009من بية الرياضيةكلية التر  - لمنصورةا
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 . 31/3/2009 إلى  31/3/2009من  كلية التربية الرياضية - لمنصورةا
 دولة مصر - نظام الساعات المعتمدة فى الدراسات العليا د.صبرى عمر 
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  رئيس لجنة تطوير منظومة البحث العلمى فى مشروع الجودة واالعتماد بكلية التربية الرياضية جامعه
                                                                                 بنى سويف 



 ةجامعبنات كلية التربية الرياضية   مائية للفرقة االولىالرياضات المبادئ مادة تدريس االنتداب ل 
  . 2010/  2009الفصل الدراسى الثانى  العام الجامعى  مصر - المنيا

 ةجامعكلية التربية الرياضية  .للفرقة الرابعة تدريس بنات  طرق تدريس السباحةمادة لتدريس  االنتداب 
  ..2011/2012, 2010/2011، 2009/2010للعام الجامعى  مصر -  المنيا

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

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

  الثانية. فرقةاالكاديمى للاإلرشاد 
  .30/5/2009 إلى 17/9/2008 من مصر – المنصورة - الرياضية التربية كلية

  ة.لثالثا االكاديمى للفرقةاإلرشاد 
 .30/5/2012 إلى 1/10/2011 من مصر – بنى سويف – الرياضية التربية كلية

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

  .29/6/2008 إلى 9/7/2007 من
 .مصر - القاهرة - جامعه المنيا دورة السباحة التوقيعية 

  .9/1/2003 إلى 1/1/2003 من
 مصر - المنيا - كلية التربية الرياضية حثة بقسم المناهج و طرق التدريس.با 

   .13/8/2003 إلى 1/1/2000 من

 عة المنيا المعاونة فى تدريس مادة التربية الحركية بجام. 

 .المعاونة فى تدريس التعبير الحركى بجامعة المنيا كلية التربية الرياضية 

  جامعه بنى سويف كلية التربية الرياضية  –تدريس نظم ومشكالت التعليم لشعبة التدريس للفرقه الرابعة
 حتى االن. 
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  وكنتاارول الفرقااة االولصللفصاال  2011/2010المشاااركة فااى اعمااال الكنتاارول للفرقااة الرابعااة عااام و ,
 . 2011الدراسى االول 

  ستراتيجية للرياضة المصرية في القارن الواحاد في تنظيم  فعاليات المؤتمر التاسع بعنوان "نحو إ تشارك
 م بكلية التربية الرياضية جامعة المنيا.2002أبريل  23-22والعشرين من 



  2007الى  2004العمل باالزهر الشريف اخصائى نشاط رياضى من  . 

  السباحة بمحافظة المنيا. فىو التعليم العمل فى مجال التدريب 

  الثالثة و الرابعة بالكلية فى جامعه بنى سويف و جامعه المنياالتدريس لتخصص اليباحة للفرقة. 

 .العبة سباحة بنادى المنيا الرياضى 

  طوال سنوات الدراسة االربعة .العبة بمنتخب الجامعه 

  1999قائد مساعد فريق الجوالة للجامعه. 

  1999قائد فريق الجوالة بكلية التربية الرياضية جامعه المنيا عام    

 ة المهن الرياضيةعضو نقاب 

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

  ا .المتسربات من التعليم بمدينة المني واألطفالالطفولة  إنقاذالعمل لدى هيئة 

  سباحة2010معلم  إعدادالحصول على دوره  
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 "لدى الذات تقدير ومستوى  الصدر حةسبا تعلم في البصرية المتعددة الوسائط استخدام تأثير 
 سمعيا المعاقين

 المعرفى التحصيل مستوى على الذهنيه والخرائط المفاهيم خرائط إستراتيجية استخدام تأثير 
 . الرياضية التربية كلية البلط المائية الرياضات مقرر تدريس نحو واالتجاه



ات وبعض المتغير األساسية في السباحة عض المهارات تأثير استخدام أدوات الطفو على مستوى أداء ب
 الفسيولوجية لطالبات كلية التربية الرياضية

البطن على داء المهاري لسباحة الزحف على مستوى األ لىآحاسب  برنامج أثر استخدام
 .لتلميذات الحلقة الثانية من التعليم األساسى

  : التى يشرف عليها األبحاث العلمية 
ج بين اسلوبين التدريس متعدد المستويات و توجية االقران على تعلم سباحة الزحف على ")ماجستير ( تاثير الدم

 البطن"
 

 ")ماجستير ( "اسلوب العصف الذهنى واثرة على تعلم سباحة الزحف على الظهر"
 

 ")ماجستير ( قياس االستعداد المهنى للطالب المتقدمين لشعبة التدريس بكلية التربية الرياضية
  الدورات :

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

 .التخطيط االستراتيجى  
 .الساعات المعتمدة  
 .مهارات االتصال فى انماط التعليم المختلفة  
 .نظم االمتحانات و تقويم الطالب  
 .معايير الجودة فى العملية التعليمية  
 الوقت و االجتماعات. إدارة  
 ث العلمى.البح أخالقيات  
 و سلوكيات المهنة. آداب  
 .العرض الفعال  

  .التخطيط االستراتيجى 

 . النشر العلمى 

 .تنظيم المؤتمرات العلمية 

 

 


