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  والسيرة الذاتية والسيرة الذاتية   بيان حالةبيان حالة
    مدينة الساداتمدينة الساداتجامعة جامعة بالسادات بالسادات تشهد كلية التربية الرياضية تشهد كلية التربية الرياضية 

مجدي محمود فهيم محمد محمود سباق مجدي محمود فهيم محمد محمود سباق / /   الدكتورالدكتور  األستاذاألستاذ  بأن السيدبأن السيد
    طرق التدريس والتدريبطرق التدريس والتدريب  تخصص طرق التدريس يعمل أستاذ ورئيس قسمتخصص طرق التدريس يعمل أستاذ ورئيس قسم

  خدمة سيادته كالتالى:خدمة سيادته كالتالى:  وذلك من ملفوذلك من ملف  الوظيفيةالوظيفية  وحالتهوحالتهوالتربية العملية بالكلية والتربية العملية بالكلية 
 شخصيةالبيانات ال

  .مجدي محمود فهيم محمد محمود سباق االسم
 .العجوزة.الجيزة.م61/6/6110 تاريخ امليالد 

 .ىمصر  اجلنسية
 .مسلم الديانة
 .جمهورية مصر العربية – مدينة الساداتجامعة  اجلامعة
 .بالسادات كلية التربية الرياضية الكلية

 .طرق التدريس والتدريب والتربية العملية م العلميالقس
 .متزوج االجتماعية احلالة

 2 عدد األطفال

 بيانات االتصال
 22026662336116 حممولتليفون 

 22026004262011 احتياطيحممول تليفون 
 2202400162323 تليفون العمل

Drmmf2010@hotmail.com لكرتونياإل الربيد   drmagdyfahim@yahoo.com 

 www.menofia.edu.eg لكرتونياإل املوقع

هورية مصر جم - الجيزة – أرض اللواء المهندسين - عبده مراد من عبده خطاب ش  00 العنوان
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 .العربية 

 بيانات املؤهالت العلمية وتارخيها
 بكالوريوس الرتبية الرياضية -

 
  عام الزقازيقجامعة  - ينللبن كلية التربية الرياضية-جيد جدًا تقدير عام : 
 .كرة يد"  –مبارزة م تخصص "0461/6101

دبلوووول الدراسووواي العليوووا     -
 الرتبية الرياضية

  ةماجستري الرتبية الرياضي -

 عامالزقازيق جامعة  -للبنين  كلية التربية الرياضية-: تقدير عام جيد جدًا 
 .م6100/6101

الكفايات التعليمية لدى مدرسي التربية )الزقازيق  جامعة  -للبنين  كلية التربية الرياضية: 
 .م6111 عام (الرياضية بالمرحلة اإلعدادية بمحافظة الجيزة

 الرتبيوة  الفلسفة فو   دكتوراه -
 الرياضية

أثر التصور العقلي على حالة قلق المنافسة )الزقازيق  جامعة  -للبنين  كلية التربية الرياضية: 
 .م2022 عام (وعالقتهما بمستوى األداء للمبارزين

 بيانات التدرج الوظيفي
جمووال العموول قلوول التعووي       -

  باجلامعة
 مدرس مساعد -

ثانوية بإدارة وسط الجيزة التعليمية أعتبارًا من الاإلعدادية ، مدرس تربية رياضية بالمرحلة  :
  .م63/1/6110م وحتى تاريخ االستقالة فى04/60/6101تاريخ 

جامعة  - بالسادات كلية التربية الرياضية  - طرق التدريس والتدريب والتربية العمليةبقسم  :
 .م61/60/0222تاريخ حتى  م64/1/6110تاريخ  من المنوفية

 تاريخ من بالسادات كلية التربية الرياضية  - طرق التدريس والتدريب والتربية العمليةبقسم  :  مدرس دكتور -
 .م01/3/0221 تاريخ حتى م61/1/0222

 أستاذ مساعد -
 

 أستاذ   -

تاريخ من  بالسادات كلية التربية الرياضية  - طرق التدريس والتدريب والتربية العمليةقسم ب :
 .م04/3/0262حتى تاريخ  م01/3/0221

 كلية التربية الرياضية  - طرق التدريس والتدريب والتربية العمليةبقسم  أستاذ طرق التدريس
 .م32/1/0263م حتى 03/1/0266من تاريخ  جامعة المنوفية – بالسادات

 كلية التربية الرياضية  - طرق التدريس والتدريب والتربية العمليةبقسم  أستاذ طرق التدريس:  الوظيفة احلالية -
 .م حتى تاريخه6/2/0263 تاريخ من مدينة الساداتجامعة  – الساداتب

 بالكلية والتكليفات الريادية ماملها

م وحتى عام 0262/0266رئيس مجلس قسم طرق التدريس والتدريب منذ عام  - ل الرياديةاامله -
 م.0261/0262

م وحتى 0226اإلشراف العلمي على بحوث الماجستير والدكتوراه المسندة إليه من عام  -
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 تاريخة.

 م.0261م وتحديثها عام 0260إعداد الخطة البحثية للقسم عام  -
 م.0262م حتى 0226عضواً بمجلس القسم وأمين سر المجلس من عام  -

وسير الدراسة  "التربية العمليةالتدريب الميدانى "عضواً بلجنة التقييم واإلشراف العام على  -
 م وحتى تاريخة. 0226من عام 

 م وحتى تاريخة.0226ة العملية بالكلية من عام مسئول التربي -

م وحتى 6110عضواً بلجان اختبارات القدرات المؤهلة بكليات التربية الرياضية من عام   -
 ريخة.ات

عضوًا بلجان الكنتروالت للفرق الدراسية بالكلية وأعمال االمتحانات لطالب الكلية من  -
 ريخة.ام وحتى ت6110عام 

 عام م حتى0221الكلية للفرق الدراسية المختلفة من عام  مشرف عام على كنتروالت -
 م.0260

 م.0260 عام م حتى0221الكلية من عام ب رئيس كنترول الفرقة الرابعة -

 م.0263/ 0260التربية عام بالسادات للعام الجامعة  كليةب رئيس كنترول الفرقة األولى -

 م.0264/ 0263للعام الجامعة  كليةبال رئيس كنترول الفرقة األولى  -

 م.0261/ 0261عام بالسادات للعام الجامعة  كليةبال رئيس كنترول الفرقة الثانية -

 م.0262/ 0261عام بالسادات للعام الجامعة  كليةبال رئيس كنترول الفرقة الثانية -

لجنة   –عضواً ببعض اللجان المنبثقة عن مجلس الكلية )لجنة الدراسات العليا والبحوث   -
لجنة شئون التعليم  - لجنة المكتبة –اللجنة الثقافية  -ات المعامل والمختبر 

 م.0264/0261 عام م وحتى0226والطالب.........................( منذ عام 

 م.0261/0261رئيس لجنة العالقات الثقافية بالكلية للعام  -

 م. 0263م حتى عام 0222مستشار األسر بالكلية منذ عام  -

م 0220وق التكافل األجتماعى للطالب بالكلية منذ عام عضوًا بمجلس إدارة لجنة صند -
 م.0260وحتى 

م بصفته أقدام أستاذ مساعد 0221/0262عضوًا بمجلس إدارة الكلية للعام الجامعي  -
 بالكلية.

رئيس مجلس قسم م بصفته 0262/0266عضوًا بمجلس إدارة الكلية للعام الجامعي  -
 .م0261/0261عام  حتى طرق التدريس والتدريب والتربية العملية

mailto:sport_sadat_edu@menofia.edu.eg


 

     
 

 

 

 

 (4 ) 
The fourth Area Sadat City, El-Menofia, Egypt                المنوفيةرابعة ، مدينة السادات ، محافظة المنطقة ال               www.menofia.edu.eg 
Tel, Fax: 048 – 2610373 / 2603217  :(240) 0162323/ 0123062تليفون وفاكس 
www.menofia.edu.eg egsport_sadat_edu@menofia.edu.Mail: -E 

 

 كلية الرتبية الرياضية
 شئون هيئة التدريس

Faculty of physical education 
Faculty staff 

 

عضوًا بلجنة الجودة بالكلية " بلجنة مخرجات الهدف الثاني " إنشاء نظام فعال إلدارة  -
 م. 0266م وحتى 0221الجودة والتحسين" منذ عام 

عضو وحدة الجودة بالكلية إلدارة األزمات وحل المشكالت ومصادر التمويل منذ عام  -
 م.0266 عام م وحتى0221

م 0221ظيمي لوحدة الجودة بالكلية" التخطيط والتدريب" منذ عام عضوًا بالهيكل التن -
 م.0266 عام وحتى

 م.0261 عام م وحتى0263منذ عام  عضواً بالهيكل التنظيمي لوحدة الجودة بالكلية -

رئيس لجنة تطوير الكتاب الجامعي كمخرج بإدارة الجودة بالكلية للعام الجامعي  -
 م.0261/0261

 خطط االستراتيجي بوحدة الجودة بالكلية.رئيس لجنة اإلعداد والت -

الخطة االستراتيجية للكلية كمخرج بإدارة الجودة بالكلية للعام  إعدادرئيس لجنة  -
 م.0261/0261الجامعي 

 إعداد وتجهيز معمل التدريس المصغر بالكلية.إنشاء و لجنة رئيس  -

 م.0260 عام م وحتى0221رئيس لجنة تلقى شكاوى الطالب بالكلية منذ عام  -

قائم بأعمال رئيس مجلس قسم طرق التدريس والتدريب والتربية العملية عام  -
 م. 262/0266

م وحتى 0262 أكتوبررئيس مجلس قسم طرق التدريس والتدريب والتربية العملية منذ  -
  تاريخة.

 .وأمين سر المجلس م0262/0266عضواً بمجلس إدارة الكلية للعام الجامعي   -

 م وأمين سر المجلس.0266/0260ية للعام الجامعي عضواً بمجلس إدارة الكل -

للعام  بصفتي رئيس مجلس قسم طرق التدريس والتدريب عضوًا بمجلس إدارة الكلية -
 . م0261/0262م وحتى عام 0260/0263 الجامعي

 - طرق التدريس بقسم طرق التدريس والتدريب والتربية العمليةعضو لجنة وضع مناهج  -
 جامعة المنوفية. -كلية التربية الرياضية 

كلية  - وإعداد الئحة القسم طرق التدريس والتدريب والتربية العمليةعضو لجنة وضع  -
 جامعة المنوفية. -التربية الرياضية 

 جامعة المنوفية. -كلية التربية الرياضية وإعداد الئحة  عضو لجنة وضع  -

 - تربية العمليةطرق التدريس بقسم طرق التدريس والتدريب والعضو لجنة وضع مناهج  -
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 .مدينة الساداتجامعة  -كلية التربية الرياضية 

كلية  - وإعداد الئحة القسم طرق التدريس والتدريب والتربية العمليةعضو لجنة وضع  -
 .مدينة الساداتجامعة  -التربية الرياضية 

 .مدينة الساداتجامعة  -كلية التربية الرياضية وإعداد الئحة  عضو لجنة وضع  -

 بالقسم.  "التربية العمليةالتدريب الميدانى "رر مواد طرق التدريس و منسق مق -

 .مدينة الساداتجامعة  -كلية التربية الرياضية وإعداد الئحة  عضو لجنة وضع  -

وذلك ضمن مشروع دعم لتطوير الكتاب الدراسى الجامعى( وضع خطة لجنة رئيس  -
 م.0261 وتطوير الفاعلية التعليمية بمؤسسات التعليم العالى

جامعة مدينة السادات ضمن  –وضع إستراتيجية للتعليم والتعلم لكلية التربية الرياضية  -
 .م0261/0262 معيار التعليم والتعلم

وذلك ضمن  )التربية العلمية( مرتبط بسوق العمل برنامج تدريب ميدانى رئيس لجنة وضع -
 م.0261 مشروع دعم وتطوير الفاعلية التعليمية بمؤسسات التعليم العالى

 رئيس معيار "استراتيجية التعليم والتعلم والتسهيالت الداعمة". -

 م.0261/0262رئيس صندوق التكافل االجتماعى بالكلية للعام  -

 رئيس لجنة التخطيط اإلستراتيجى بوحدة الجودة بالكلية. -
والعوووووووورو   املهرجانوووووووواي -

 الرياضية
 -بالسادات ربية الرياضية كلية الت -في تدريب العديد من العروض الرياضية  شتراكاال -

 .جامعة المنوفية
 - بالسادات كلية التربية الرياضية -ات المصرية أسبوع شباب الجامعشتراك فى اال -

 .م0222عام  جامعة المنوفية

 اخلربات واألنشطة بالكلية

  .لمنوفيةجامعة ا -كلية التربية الرياضية  - الثانية بناتالفرقة  طرق التدريسمادة مقرر  - مهال تدريسية -

 .جامعة المنوفية -كلية التربية الرياضية  - الثالثة بناتالفرقة  طرق التدريس مادة مقرر -

 -كلية التربية الرياضية  - ينالثانية بنالفرقة  التدريس والتربية العمليةطرق مادة مقرر  -
  .جامعة المنوفية

جامعة  -ياضية كلية التربية الر  - لطالب مرحلة الدبلوم التدريسطرق مادة مقرر  -
 .المنوفية

 -" تعليم أساسي " والرابعة الثالثةالفرقة  البدنية والمعسكرات لطالبالتربية مادة مقرر  -
 .م0221م حتى 0220من جامعة المنوفية  -عامكلية التربية 
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 - عامكلية التربية  -" تعليم أساسي "الثانية الفرقة لطالب المهارات األساسية مقرر مادة  -
 .م0264حتى  م0266وفية من جامعة المن

كلية  -" شعبة طفولة" الثانية الفرقة  التعبير الحركي "التربية الحركية" لطالباتمقرر مادة  -
 .م0264حتى  م0266جامعة المنوفية من  - عامالتربية 

 - عامكلية التربية  -" تعليم أساسي "الثانية الفرقة لطالب المهارات األساسية مقرر مادة  -
 .م0261حتى  م0264من  ة الساداتمدينجامعة 

كلية  -" شعبة طفولة" الثانية الفرقة  التعبير الحركي "التربية الحركية" لطالباتمقرر مادة  -
 .م0261حتى  م0264من  مدينة الساداتجامعة  - عامالتربية 

بكلية التربية الرياضية بجامعة  6االنتداب لتدريس مقرر مادة طرق تدريس التربية الرياضية  -
 م.0261/0261 الجامعيالمنوفية للعام 

بكلية التربية الرياضية بجامعة  6االنتداب لتدريس مقرر مادة طرق تدريس التربية الرياضية  -
 م.0261/0262المنوفية للعام الجامعي 

ممتحن خارجي لمادة التربية الحركية للفرقة األولى بكلية التربية الرياضية للبنات بالجزيرة  -
 م.0261وحتى عام  0266منذ عام جامعة حلوان  –

 - بنات –للفرقتين الثالثة والرابعة بنين  "التربية العمليةالتدريب الميدانى"على شراف اإل -
حتى  م6110من جامعة مدينة السادات  -  جامعة المنوفية -كلية التربية الرياضية 

 تاريخه.

 ر.مادة الوسائل المعينة "التعليمية" لطالب مرحلة الماجستيمقرر  -

تدريس العديد من الُمقررات العلمية والنظرية فى كثير من الدورات التدريبية التى نظمتها  -
، المركز  بعض الهيئات األهلية والحكومية فى مصر .. مثل اللجنة األولمبية المصرية

  إلعداد القادة الرياضيين ، مديرية الشباب والرياضة بالمنوفية. القومي

 –ماجستير بكلية التربية الرياضية  األولىللفرقة  المدرسية ةالرياضي تطبيقات فىمقرر  -
 م.0261/0262جامعة بنى سويف للعام الجامعى 

جامعة بنى  –دكتواره بكلية التربية الرياضية  الثانيةللفرقة  تطبيقات طرق التدريسمقرر  -
 م.0261/0262سويف للعام الجامعى 

جامعة بنى سويف  –ه بكلية التربية الرياضية دكتوار  الثانيةللفرقة  اإلدارة المدرسيةمقرر  -
 م.0261/0262للعام الجامعى 

 –دكتواره بكلية التربية الرياضية  الثانيةللفرقة  النمو المهنى الرياضى )إعداد المعلم(مقرر  -
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 م.0261/0262جامعة بنى سويف للعام الجامعى 

ة التربية الرياضية ممتحن خارجي لمادة التدريب الميدانى لمرحلة البكالوريوس بكلي -
 م.0261/0262جامعة بنها عام  –للبنين

 األنتداب المتحان التأهلى دكتواره ببعض كليات التربية الرياضية. -
)املشووواريع  أنشوووحبة ة يوووة  -

 واألةاث العلمية(
الكفايات التعليمية لدى مدرسي التربية الرياضية بالمرحلة ) :بحث الماجستير بعنوان

 ."م6111" (يزةاإلعدادية بمحافظة الج
أثر التصور العقلي على حالة قلق المنافسة وعالقتهما بمستوى ) :بعنوان هبحث الدكتورا
 ."م2022" (األداء للمبارزين

 -:أبحاث الترقي لدرجة أستاذ مساعد
* تأثير التصور العقلي على تعليم بعض المهارات األساسية في رياضة سالح الشيش. مجلة 

جامعة  –م، كلية التربية الرياضية بالسادت 0223يناير .البدنية والرياضة جامعة المنوفية للتربية
 المنوفية.

* االحتراق النفسي وعالقتة بالضغوط المهنية لمعلمي التربية الرياضية بمحافظة المنوفية. مجلة 
-001المجلد الرابع –م.بحث مشترك 0224جامعة المنوفية للتربية البدنية والرياضة. يناير 

 .جامعة المنوفية –لية التربية الرياضية بالسادت ك  .333
* الكفايات األدائية األساسية لمعلم التربية الرياضية ومدى إمتالك وممارسة "الطالب المعلم" 
لها من وجهة نظر هيئة اإلشراف المتخصصين. مجلة بحوث التربية الرياضية، ديسمبر 

جامعة  .ية الرياضة للبنينكلية الترب2"،043-603"  12العدد  02م المجلد0224
 .الزقازيق

* إدارة الجودة الشاملة كمدخل لتحسين مستوى األداء بإدارة رعاية الشباب بكلية التربية 
-32العدد األول م 0221يناير  جامعة المنوفية. مجلة البحوث النفسية والتربوية، -الرياضية

 جامعة المنوفية. -، كلية التربية641
يق الذاتي متعدد المستويات على تعلم بعض مهارات سالح الشيش * أثر استخدام التطب

م، يونيه 0221العدد الثاني والستون، يونيه  –جامعة المنوفية  -للمبتدئين. مجلة كلية األدب
 جامعة المنوفية. –"، كلية األداب 611 – 631م بحث مشترك "0221

 -:أبحاث الترقي لدرجة أستاذ
مستوى التحصيل الدراسي في ضوء إستراتيجيات التعلم المنظم ذاتيًا وتوجيهات األهداف  *
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. مجلدات مؤتمر جمعية كلية وأقسام ومعاهد التربية الرياضية لدى طالب كلية التربية الرياضية
ه األردن، كلية التربيه الرياضي -م عمان0222األردن . إبريل  –العربية ، األمانة العامة ، عمان 

 .032-611األردن المجلد الثانى –الجامعة األردنية عمان 
* بناء مقياس للصالبة النفسية لمعلمي التربية الرياضية. مجلة العلوم التربوية  والنفسية. العدد 

 شبين الكوم جامعة المنوفيه. –"، كلية التربيه 666 – 12المجلد الثانى " –م 0222الثاني 
 / عداد المعلم وتأثيرها على تطوير الكفايات األدائية للطلبةإلل إستراتيجية التدريس الفعا *

. المؤتمر األقليمى الرابع للمجلس الدولي للصحة والتربية البدنية المعلمين في التربية الرياضية
م المجلد الثانى 0220والترويح والرياضة والتعبير الحركي لمنطقة الشرق األوسط. أكتوبر 

 مصر.  –الرياضية للبنين بأبو قير جامعة اإلسكندرية  ، كلية التربية410-101
* تأثير برنامج ألعاب صغيرة باستخدام الحاسب اآللي على تنمية اللياقة الحركية وبعض  

متغيرات السلوك التوافقي لدى ذوى االحتياجات الخاصة. المؤتمر العلمي الدولي الثالث 
 -إربد -جامعة اليرموك–لتربية الرياضية كلية ا-"نحو رؤية مستقبلية لثقافة بدنية شاملة

 ."جماعىم. "0221آيار"مايو"  62-1االردن
* تأثير استخدام إستراتيجية خرائط المفاهيم على التحصيل المعرفي وأداء المهارات التدريسية 

 للتربية البدنية والرياضية، يناير المجلة العلمية جامعة المنوفية. –لطلبة كلية التربية الرياضية 
 جامعة حلوان. –م، كلية التربية الرياضية للبنين بالهرم 04/6/0262،  م0262

إدارة الجودة الشاملة كمدخل لتحسين مستوى األداء بإدارة التوجيه الفني للتربية الرياضية * 
 .م0262بمحافظة المنوفية. إبريل 

Total Quality Management as an input to improve performance 

ment Technical guidance of Physicalmanage 

Education,. World journal of Sport Sciences "WJSS" 

.University of Tehran 
. " تأثير استخدام بيئات تعليمية متنوعة على تعلم مهارات الهجوم فى رياضة سالح الشيش "* 

  The Impact of Educational Environments on.م0262يونية 

gLearnin 

World journal of Sport  .,Attacking Skills in Foil Fencing Sport

.Sciences "WJSS" University of Tehran 

 -:درجة أستاذ نشرت بعدأبحاث 
*رؤية مستقبلية للتعلم الخليط.......... فى ضوء االيجاهات الحديثة للتعليم. مجلة جامعة 
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-10األول العدد الثامن عشر،  المجلد –م.2026 يوليوالمنوفية للتربية البدنية والرياضة. 
 .جامعة المنوفية –كلية التربية الرياضية بالسادت   .661

"تقويم الطلبة / المعلمين في التربية الرياضية أثناء فترة التربية العملية وفق معايير الجودة" ، مجلة * 
 م.04/62/0263جامعة مدينة السادات ، بتاريخ 

رنامج باأللعاب الصغيرة على تنمية المهارات الحياتية والرضا الحركي لدى تالميذ "تأثير استخدام ب *
 م.3/6/0264" مجلة جامعة مدينة السادات ، بتاريخ األساسيالحلقة األولى من مرحلة التعليم 

  - خدمة اجملتمع -
 .جامعة المنوفية -ُمحكم بمجلة البحوث النفسية والتربوية بكلية التربية  - اهليئاي واللجان العلمية -

جامعمممة  -بكليمممة التربيمممة الرياضمممية  والرياضمممةُمحكمممم بمجلمممة جامعمممة المنوفيمممة للتربيمممة البدنيمممة  -
 .المنوفية

جامعمة مدينمة  -بكليمة التربيمة الرياضمية جامعة المنوفية للتربية البدنية والرياضة ُمحكم بمجلة  -
 .السادات

 .م 6102عضو نقابة المهن الرياضية  -
 م6101ة المهن التعليمية بالقاهرة منذ عام عضو نقاب -
 عضو الجمعية المصرية لإلصابات الرياضية والتأهيل البدنى. -
 عضو جودة بلجان الممتحنين ببعض كليات التربية الرياضية. -
بلجمممان الترقمممى لدرجمممة األسممماتذة واألسممماتذة المسممماعدين للمممدورة ضممممن المحكممممين محكمممم  -

 م.0261ديسمبر  – 0263الحاديه عشر من يناير 
 الثانيمةبلجان الترقى لدرجة األساتذة واألسماتذة المسماعدين للمدورة ضمن المحكمين محكم  -

 م.0261– 0261عشر من 

 اخلربات واألنشطة خارج الكلية
م وحتى 6111أخصائي إصابات مالعب وتأهيل رياضي بنادي الصيد بالدقي منذ عام  - يةلمهال تدري -

 األن.

" منذ عام  كرة طائرة  -ألعاب قوى –لياقة بدنية  االحتياجات الخاصة "مدربًا لفريق ذوى  -
 م.0222م حتى عام 6110

محاضر في مجال اإلصابات الرياضية "المجال التطبيقي" األكاديمية األولمبية ، وبعض  -
 .م0220م /0222عام  األكاديميات المتخصصة

 .عضو الجمعية المصرية لإلصابات الرياضية والتأهيل البدنى -
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محكم بلجان الترقى لدرجة األساتذة واألساتذة المساعدين للدورة الحاديه عشر من يناير  -
  م.0261ديسمبر  – م0263

عشر من  الثانيةمحكم بلجان الترقى لدرجة األساتذة واألساتذة المساعدين للدورة  -
 م0261– م0261

)مشوووواريع  أنشووووحبة ة يووووة -
 (ة ية خارجية

 .لجهات مختلفة جاري دراستها للقبول قديم مقترحات لمشاريع بحثيةت -

فى مرحلة الطفولة المبكرة" بكلية المشاركة فى البرنامج التدريبى "مشروع تحسين التعليم  - خدمة اجملتمع -
 م. 02/0/0266 -61/2التربية بالسادات، خالل الفترة من 

 األنشطة الطالبية
)شمباب جامعة المنوفيمة  –كلية التربية الرياضية   – على العديد من األسر الطالبية اإلشراف - األسر الحبالبية -

 .......( -النورس  – 0222

 م.0261م حتى عام 0222مستشار األسر بالكلية منذ عام  -
  - املعسكراي واللقاءاي الحبالبية -

 الدورات التدريبيةورش العمل و
األولمبية من األكاديمية  ممتاز"في مجال اإلصابات والتأهيل الرياضي والتدليك "بتقدير دبلوم التخرج حاصل على  -

 م.6112م /6111المصرية عام 

 حاصل على دورات في مجال اإلصابات والتأهيل الرياضي والتدليك "بتقدير ممتاز" من نقابة المهن الرياضية عام -
 م.6111

باب بتقدير ممتاز" مدريرية الشباب والرياضة "المجلس األعلى للش"م 6101دورة في اإلشراف الرياضي عام  -
 والرياضة.

 .م0226اآللى عام  دورات فى الحاسبحاصل على  -

 جامعة المنوفية. –م من كلية التربية بشبين الكوم 6110دورة إعداد المعلم الجامعي عام  -
 -:جامعة المنوفية –مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس  – دورات تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس -

 تاريخ نهاية البرنامج البرنامج تاريخ بداية اسم البرنامج
 م00/2/0220 م02/2/0220 تنظيم المؤاتمرات العلمية
 م1/1/0220 م3/1/0220 التخطيط اإلستراتيجى
 م60/0/0220 م62/0/0220 الساعات المعتمدة
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 م61/0/0220 م62/0/0220 نظم االمتحانات وتقويم الطالب
 م01/0/0220 م04/0/0220 مشروعات البحوث التنافسية المحلية والعالمية
 م36/0/0220 م01/0/0220 الجوانب المالية والقانونية فى األعمال الجامعية

ورشة عمل المتابعة والتقييم وإعداد التقارير الدورية لمشروعات برنامج التطوير المستمر والتأهيل لالعتماد عام  -
 م.0221

 م.0262ى م حت0220من  ورش عمل في مجال الجودة والتطوير المستمر -

 جامعة المنوفية. –كلية التربية الرياضية بالسادات   -ندوة عن المشروع األقليمى أللعاب القوى بقسم ألعاب القوى -

 .جامعة المنوفية –ورشة عمل توصيف المقررات الدراسية بوحدة ضمان الجودة بالكلية   -
  المنوفيةجامعة  –ساليب تقويم الطالب بوحدة ضمان الجودة بالكلية أورشة عمل   -

  .جامعة المنوفية –بوحدة ضمان الجودة بالكلية  عمل عن الساعات المعتمدة ورشة   -

 ورشه عمل عن طرق وأساليب التدريس فى التعليم "محاضر".  -

كليات التربية هى الفاعل الرئيسى فى منظومة   – "معلم القرن الحادى والعشرين –لقاء "إصالح منظومة التعليم   -
 م.0262ديسمبر  –ربية تطوير كليات الت

 .برنامج التطوير المستمر والتأهيل لالعتماد – في مجال الجودة وإدارة المشروعاتورش عمل  -
 املؤلفات العلمية

 م.0222دليل إسترشادى لطالب التربية العملية بكلية التربية الرياضية بالسادات  .6

 م.0224بنات " عام  – كتاب التربية العملية لطالب الفرقة "الثالثة والرابعة" بنين .0

 م.دار الوفاء للطباعة والنشر،اإلسكندرية.0221األسس العلمية والعملية لطرق التدريس  .3

 م.0263 تعليم المهارات األساسية الرياضية فى رياض األطفال من خالل التربية الحركية .4
 -:المقاييس واالختبارات التي تم إعدادها وتقنينها**           

 .م6111 يمية لمعلمي التربية الرياضيةالكفايات التعل .6

 .م6111 القابلية للتوتر والحاجة لإلسترخاء   .0

 .م0224 الكفايات األدائية األساسية األزمة  لمعلم في التربية الرياضية .3

 .م0222 الكفايات األدائية األساسية األزمة  لمعلم في التربية الرياضية .4
بكلية التربية الرياضية جامعة لتدريس والتربية العملية ( شارك في نشر مذكرات دراسية في مجال ) طرق ا .1

 المنوفية.
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 .م0222 التربية الرياضية للصالبة النفسية لمعلميمقياس  .1
 .تحت النشر – الكفاياتشارك في مؤلف بعنوان  .2

 .م0261 كيفية إعداد وكتابة التقارير العلميةشارك في مؤلف بعنوان   .0

 .م0261 سية فى رياض األطفال ........ من خالل التربية الحركيةمؤلف تعليم المهارات األسا في شارك .1
 علميةمؤمترات ندوات و

نتقماء والتمدريب( المائيمة )اسمتخدام الجينمات فمي اإل ندوة عن تطبيقات التقنيات البيولوجيمة فمي المنمازالت والرياضمات -
 م.61/1/0262نوفية جامعة الم –كلية التربية الرياضية   –قسم المنازالت والرياضات المائية 

 م.0224جامعة المنوفية  –كلية التربية الرياضية   –قسم المنازالت والرياضات المائية ندوة  -
المؤتمر العربى الخامس حول: المدخل المنظومى فى التدريس والتعلم "نحو تطوير منظومة التعليم فى الوطن العربى"  -

  م بجامعة الدول العربية بميدان التحرير.0221إبريل  62 -61مركز تطوير تدريس العلوم خالل الفترة من  –

جامعمممة حلممموان  -كليمممة التربيمممة الرياضمممية للبنمممين  -الممممؤتمر العلممممي اإلعمممداد النفسمممي للبطمممل الرياضمممي رؤيمممة متكاملمممة   -
 م.0221

االعتمماد المؤتمر العلمي الدولي الثاني )التدريب الميداني بكليات التربية الرياضية في ضوء مشمروع ضممان الجمودة و  -
 م.0222جامعة الزقازيق  -كلية التربية الرياضية للبنين   -في التعليم( 

األول "دور كليات وأقسام ومعاهد التربية الرياضية فى تطوير الرياضة فى الجامعة العربية". خالل  المؤتمر العلمى -
 الجامعة األردنية. –م .كلية التربية الرياضية 1/0222-4الفترة من 

 -كليمة التربيمة الرياضمية   -لممي السمنوي المدولي لقسمم علمم المنفس الرياضمي )الرعايمة النفسمية للرياضميين( المؤتمر الع -
 م.0222جامعة حلوان 

 كلية التربيه الرياضيه للبنين  م 0220إبريل  3-6المصرية والعربية نحوآفاق العالمية  المؤتمر العلمى الدولى الرياضه -
 .حلوانجامعة  بالهرم 

قليمى الرابع للمجلس الدولى للصحة والتربية البدنية والترويح والرياضة والتعبير الحركى لمنطقة الشرق المؤتمر األ -
 م.0220مصر أكتوبر  – جامعة اإلسكندرية –أبو قير -األوسط. كلية التربية الرياضية

التربيممة الرياضممية بجامعممة  نحممو رؤيممة مسممتقبلية لثقافممة بدنيممة شمماملة"، كليممةالعلمممى الممدولى الثالممث وعنوانممه: "المممؤتمر  -
 م.2/1/0221-1المملكة األردانية، خالل الفترة من  -اليرموك

كلية التربيه    -م1/0221-4نحوإستثمار أفضل للرياضة المصرية والعربية  من الثالثالمؤتمر العلمى الدولى  -
 .الزقازيقالرياضيه للبنين جامعة 
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-64مصر خالل الفترة من  -جامعة طنطا –" كلية التربية الرياضية المؤتمر العلمى الدولى األول "الرياضة والطفولة -
 م.61/62/0221

المؤتمر العلمى الثانى عشر للجمعية المصرية لتنكولوجيا التعليم "تكنولو التعليم األلكترونى بين تحديات الحاضر  -
جامعة عين  –لتربية كلية البنات لآلداب والعلوم وا  –م 01/62/0221-00وآفاق المستقبل" خالل الفترة من 

 شمس.
المؤتمر العلمى الثانى عشر للجمعية المصرية لتكنولوجيا التعليم بعنوان"تكنولوجيا التعليمم اإللكترونمى بمين تحمديات  -

م.، بالتعاون مع كلية البنات لآلداب والعلوم 0221أكتوبر  01- 00الحاضر وآفاق المستقبل". خالل الفترة من 
 ، القاهرة.والتربية، جامعة عين شمس

 .م0262قسم المنازالت والرياضات المائيه كلية التربيه الرياضيه بالسادات جامعة المنوفيهندوة  -

 .م0262المؤتمر العلمى الدولى الثالث عشر التربيه البدنيه والرياضه كلية التربيه الرياضيه للبنين بالهرم جامعة حلوان -

م"دور المتعلم اللكترونمى فمى تحقيمق الجمودة فمى العمليمة 0262رونمى المؤتمر والمعرض الدولى التاسع للتعلميم األلكت -
وزراة األتصاالت وتكنولوجيا المعلومات / األمانة العاممة لجامعمة المدول العربيمة  –م 1/0262/ 61-64التعليمية 

 "إدارة التربية والتعلم والبحث العلمى / جمعية التنمية التكنولوجية والبشرية".

 م.0260يناير  2"األمن والسالمة على االنترنت" األكاديمية العربية للتعلم االلكترونى والتدريب  دورة تدريبية بعنوان -
م، "مشكالت وآفاق تطويره" المنعقدة فى القاهرة خالل 0260ؤتمر الدولى للتعلم اإللكترونى فى الوطن العربى مال -

 م.0260يوليو  66-1الفترة من 

 -، مركممز المممؤتمرات بعممد والتعلمميم المسممتمر" الجمعيممة العربيممة لتكنولوجيمما التربيممةالمممؤتمر العلمممى التاسممع "الممتعلم مممن  -
 م.0260يوليو  60-66جامعة القاهرة، خالل الفترة من 
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