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  والسيرة الذاتية والسيرة الذاتية   بيان حالةبيان حالة
    جامعة المنوفيةجامعة المنوفيةبالسادات بالسادات تشهد كلية التربية الرياضية تشهد كلية التربية الرياضية 

  عمل بوظيفة عمل بوظيفة تت  أميرة محمود طه عبد الرحيمأميرة محمود طه عبد الرحيم/ /   الدكتورالدكتور  ةةبأن السيدبأن السيد
    ااوحالتهوحالته  طرق التدريس والتدريب والتربية العمليةطرق التدريس والتدريب والتربية العمليةمدرس بقسم مدرس بقسم 

  كالتالى:كالتالى:  ااوذلك من ملف خدمة سيادتهوذلك من ملف خدمة سيادته  الوظيفيةالوظيفية
 شخصيةالبيانات ال

 أميرة محمود طه عبد الرحيم. االسم

 
 

 م3/6/6102 تاريخ امليالد
 ةمصري اجلنسية
 ةمسلم الديانة
 جمهورية مصر العربية –جامعة المنوفية  اجلامعة
 بالسادات كلية التربية الرياضية الكلية

 طرق التدريس والتدريب والتربية العملية القسم العلمي
 ةزوجمت االجتماعية احلالة

 0 عدد األطفال

 بيانات االتصال
 22026662336000 تليفون جوال

 22026662336006 احتياطيتليفون 
 2202400162323 تليفون العمل

   drmagdyfahim@yahoo.com االلكرتوني الربيد

 www.menofia.edu.eg االلكرتوني املوقع

جمهورية مصر  - الجيزة – ء المهندسينأرض اللوا - عبده مراد من عبده خطاب ش  00 العنوان
 العربية 
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 بيانات املؤهالت العلمية وتارخيها
  حلوانجامعة  - ات بالجزيرةللبن كلية التربية الرياضية-جيد جدًا تقدير عام :  بكالوريوس الرتبية الرياضية -

 .م6111/0222

تصميم مقياس لتقويم الكفايات ) المنوفيةمعة جا - بالسادات : كلية التربية الرياضية  ماجستري الرتبية الرياضية -
 .م4022 ( التدريسية للطالب المعلمين في التربية الرياضية

الرتبيىة   الفلسفة فى   دكتوراه -
 الرياضية

إستراتيجية التدريس الفعال إعداد المعلم جامعة المنوفية ) -بالسادات: كلية التربية الرياضية 
 .م0022 (يسية للطالبات المعلمات في التربية الرياضيةوتأثيرها على تطوير الكفايات التدر 

 بيانات التدرج الوظيفي
جمىىال العمىىل قلىىل التعىىي       -

  باجلامعة
  معيد -

 المرحلة الثانوية بإدارة الدقى التعليمية من - مدرسة تربية رياضية بالمرحلة اإلعدادية: 
  لمدة عام. م6/1/0222

جامعة  - بالسادات كلية التربية الرياضية  - ة العمليةطرق التدريس والتدريب والتربي: بقسم 
 .م6/0/0224حتى  م0/6022 /4 شهر أغسطس من المنوفية

 من بالسادات كلية التربية الرياضية  - طرق التدريس والتدريب والتربية العملية: بقسم   مدرس مساعد -
 .م30/3/0022حتى  م0/0/4022

 مدرس دكتور -
 

من  بالسادات كلية التربية الرياضية  - ريب والتربية العمليةطرق التدريس والتدقسم ب: 
 .م00/2/0263حتى  م40/3/0022

 كلية التربية الرياضية  - طرق التدريس والتدريب والتربية العمليةبقسم  أستاذ مساعد:   الوظيفة احلالية -
 .م حتى تاريخه01/2/6302من  مدينة الساداتجامعة  – بالسادات

 بالكلية ات الرياديةوالتكليف ماملها

 كلية التربية الرياضية -عضوًا بمجلس قسم طرق التدريس والتدريب والتربية العملية  - م الرياديةاامله -
 حتى تاريخة. م0220.من عام جامعة مدينة السادات –جامعة المنوفية بالسادات

 -رياضية كلية التربية ال -طرق التدريس والتدريب والتربية العملية أمين سر مجلس قسم  -
 م.0266 -م 0262من عام  جامعة المنوفية

 -0220المراقبة وسير االمتحانات بالكلية في الفترة من عام  انلجاالشتراك فى  -
 م.0260

كلية  -االشتراك في لجان أعمال الكنترول واالمتحانات لطلبة الفرق الدراسية المختلفة  -
حتى  م0220من عام  لساداتجامعة مدينة ا –جامعة المنوفية  -التربية الرياضية 
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 تاريخه.

كلية التربية الرياضية  - ااإلشراف العلمي على بحوث الماجستير والدكتوراه المسندة إليه -
 م حتى تاريخه.0221من عام  جامعة مدينة السادات – جامعة المنوفية-

 - كلية التربية الرياضية -االشتراك في لجان أعمال كنترول وامتحانات تأهيلي دكتوراه  -
 .م0221عام  جامعة المنوفية

 -كلية التربية الرياضية  -القدرات للطالب الجدد اختبارات االشتراك في لجان القبول و  -
 .م0262م حتى 0220من  جامعة مدينة السادات – جامعة المنوفية

جامعة -كلية التربية الرياضية  - "التربية العمليةالتدريب الميدانى "اإلشراف علي طالب  -
 تاريخه.حتى  م0220من عام  يةالمنوف

 عضو بلجنة اإلشراف الفنى للتربية العملية بقسم طرق التدريس والتدريب والتربية العملية -
 .جامعة مدينة السادات –جامعة المنوفية -كلية التربية الرياضية  -

جامعة  –جامعة المنوفية-كلية التربية الرياضية  - مشرف على العديد من األسر الطالبية -
 .دينة الساداتم

جامعة  –جامعة المنوفية -كلية التربية الرياضية  - شئون التعليم والطالبعضو لجنة  -
 .مدينة السادات

 .جامعة المنوفية -كلية التربية الرياضية  -مستشار اللجنة الثقافية  -

 .جامعة مدينة السادات –جامعة المنوفية -كلية التربية الرياضية  - المكتباتعضو لجنة  -

 - طرق التدريس بقسم طرق التدريس والتدريب والتربية العمليةلجنة وضع مناهج  عضو -
 .جامعة مدينة السادات –جامعة المنوفية -كلية التربية الرياضية 

 عضو فى بعض لجان الجودة بالكلية. -

كلية  -االشتراك في لجان أعمال الكنترول واالمتحانات لطلبة الفرق الدراسية المختلفة  -
 تاريخه.حتى  م0221من عام  جامعة مدينة الساداتلرياضية التربية ا

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

جامعة مدينة  –إستراتيجية للتعليم والتعلم لكلية التربية الرياضية  عضو بلجنة وضع -
 م.0261/0262لسادات ضمن معيار التعليم والتعلم ا
لجنة وضع برنامج تدريب ميدانى )التربية العلمية( مرتبط بسوق العمل وذلك ضمن ب عضو -

 م.0261مشروع دعم وتطوير الفاعلية التعليمية بمؤسسات التعليم العالى 
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 معيار "استراتيجية التعليم والتعلم والتسهيالت الداعمة".ب عضو -

والعىىىىىىىىرو   انىىىىىىىىا املهرج -
 الرياضية

 .جامعة المنوفية -كلية التربية الرياضية  -االشتراك في تدريب العديد من العروض الرياضية  -
عام  جامعة المنوفية -كلية التربية الرياضية  -ات المصرية أسبوع شباب الجامعاألشتراك فى  -

 .م0222

 اخلربات واألنشطة بالكلية

  .جامعة المنوفية -كلية التربية الرياضية  - الثانية بناتالفرقة  طرق التدريسمقرر  - مهام تدريسية -

 .جامعة المنوفية -كلية التربية الرياضية  - الثالثة بناتالفرقة  طرق التدريسمقرر  -

  .جامعة المنوفية -كلية التربية الرياضية  -الثانية بنات الفرقة  مقرر طرق التدريب -

 .جامعة المنوفية -كلية التربية الرياضية  -ات الثالثة بنالفرقة  مقرر طرق التدريب -

جامعة المنوفية  -كلية التربية الرياضية  -الفرقة الثانية والتربية العملية طرق التدريس مقرر  -
 .م0260م حتى 0220 عام من

كلية التربية الرياضية  - بنات –للفرقتين الثالثة والرابعة بنين التربية العملية على شراف اإل -
 .م0222عام حتى  م0220 عام من المنوفية جامعة -

 جامعة المنوفية.  -كلية التربية الرياضية   -مقرر طرق التدريس الفرقة الثانية بنات  -

جامعة  -كلية التربية عام   -مقرر مادة المهارات األساسية لطالب الفرقة الثانية " تعليم أساسي " -
 م.0264م حتى 0266من جامعة مدينة السادات  –المنوفية 

كلية التربية   -مقرر مادة التعبير الحركي "التربية الحركية" لطالبات الفرقة الثانية " شعبة طفولة " -
 م.0264م حتى 0266من جامعة مدينة السادات  –جامعة المنوفية  -عام 

جامعة  -كلية التربية عام   -مقرر مادة المهارات األساسية لطالب الفرقة الثانية " تعليم أساسي " -
 م.0260م حتى 0264نة السادات من مدي

كلية التربية   -مقرر مادة التعبير الحركي "التربية الحركية" لطالبات الفرقة الثانية " شعبة طفولة " -
 م.0260م حتى 0264جامعة مدينة السادات من  -عام 

 –رة ممتحن خارجي لمادة التربية الحركية للفرقة األولى بكلية التربية الرياضية للبنات بالجزي -
 م.0260/0261وحتى عام م 0260/ 0264جامعة حلوان منذ عام 

 .مدينة الساداتجامعة  -كلية التربية الرياضية   -مقرر طرق التدريس الفرقة الثالثة بنات  -
 جامعة مدينة السادات.  -كلية التربية الرياضية   -مقرر طرق التدريب الفرقة الثانية بنات  -
 جامعة مدينة السادات. -كلية التربية الرياضية   -ثة بنات مقرر طرق التدريب الفرقة الثال -
جامعة مدينة السادات  -كلية التربية الرياضية   -مقرر طرق التدريس والتربية العملية الفرقة الثانية  -

 م.0262م حتى 0220من عام 
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كلية   -ات بن –للفرقتين الثالثة والرابعة بنين  "التربية العمليةالتدريب الميدانى "اإلشراف على  -
 م حتى تاريخه.0222من عام  مدينة الساداتجامعة  -التربية الرياضية 

عام  جامعة مدينة السادات –مقرر الوسائل المعينة لمرحلة الماجستير "اختيارى" -
 م.0261/0262

جامعة  –مقرر طرق تدريس األنشطة الرياضية للفرقة الثانية ماجستير بكلية التربية الرياضية  -
 م.0261/0262عام الجامعى بنى سويف لل

 –مقرر االتجاهات التربوية الرياضية المعاصره للفرقة األولى دكتواره بكلية التربية الرياضية  -
 م.0261/0262جامعة بنى سويف للعام الجامعى 

جامعة بنى  –مقرر التربية الرياضية المقارنه للفرقة األولى ماجستير بكلية التربية الرياضية  -
 م.0261/0262امعى سويف للعام الج

)املشىىىاريع  أنشىىىحبة ة يىىىة  -
 واألةاث العلمية(

تصميم مقياس لتقويم الكفايات التدريسية للطالب المعلمين ) :بحث الماجستير بعنوان -
 .( في التربية الرياضية

إستراتيجية التدريس الفعال إعداد المعلم وتأثيرها على تطوير ) :بعنوان هبحث الدكتورا -
  .( لتدريسية للطالبات المعلمات في التربية الرياضيةالكفايات ا

 -:أبحاث الترقي لدرجة أستاذ مساعد -
برنامج ألعاب صغيرة باستخدام الحاسب اآللي على تنمية اللياقة الحركية وبعض  تأثير*  

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

 ".جماعىم. "0221آيار"مايو"  62-1االردن
* مدى توافر  الكفايات التكنولوجية لدى أعضاء هيئة التدريس في كليات التربية الرياضية 

جامعة  -لية التربيةومدى ممارستهم لها من وجهة نظرهم. مجلة البحوث النفسية والتربوية ك
 م "فردى".0220العدد الثالث  –المنوفية 

* تأثير استخدام إستراتيجية خرائط المفاهيم على التحصيل المعرفي وأداء المهارات التدريسية 
جامعة المنوفية. المجلة العلميةللتربية البدنية والرياضية، يناير  –لطلبة كلية التربية الرياضية 

 م0262
 "زوجى".جامعة حلوان –كلية التربية الرياضية للبنين بالهرم م،  04/62/0262

* إستراتيجية التعلم الخليط وتأثيرها على تعلم مادة طرق التدريس لطالبات كلية التربية 
م المجلد الثاني. المجلة العلمية للتربية البدنية والرياضية. كلية التربية 0266الرياضية. يونيه 
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 ."جامعة حلوان. "فردى –الرياضية للبنين بالهرم 
* تكنولوجيا االتصال التعليمي وتأثيرها على بعض نواتج التعلم لبعض مهارات الجهاز. 

 "فردى".

Effect of the Educational Communication Technology on Some Teaching 

Results of Some Floor Apparatus Skills. 
World Journal of Sport Sciences University of Tehran.2011 

 "زوجى". العقلية ومستوى اإلنجاز لدى معلمات التربية الرياضية. الصالبة* 
Mental Toughness and the Level of Achievement For Female Physical 

Education Teachers. 
Theories & application the international edition (TAIE) 

University of Alexandria.2012 
 -: لترقي لدرجة أستاذلأبحاث  -

لكترونية كمقترح لتطوير أداء مشرفات التربية العملية فى ضوء احتياجاتهم الفعلية فى الحقيبة اإل *
 .مجال اإلشراف من وجهة نظرهن

 .الطالبات الُمعلمات الكفايات األدائية تأثير إستراتيجية تدريسية قائمة على أنماط التعلم ألكساب *
التدريس أثناء فترة  لعمل ودورها فى أكتساب الطالبات الُمعلمات مهارة استخدام أساليبورش ا *

 .التدريب الميدانى "التربية العملية"
المعرفى  إستخدام اإلختبارات اإللكترونية داخل التعـــــــلم الصـــفى وتأثيرها على التحصيل *

 .سواالتجاهات نحو إستخدامها فى تدريس مادة طرق التدري
Electronic tests used inside classrooms and its effect on the cognitive 

acquisition , the trends towards using it in teaching material of teaching 

methodologies. 
  خدمة اجملتمع -

 

 اخلربات واألنشطة خارج الكلية
 م0/62/0220أخصائي إصابات مالعب وتأهيل رياضي بنادي الصيد بالدقي منذ عام  - مهام تدريسية -

 . م60/2/0221وحتى عام 

 .م6111/0226ألعاب قوى" منذ عام  –حكم "كرة يد  -
)مشىىىىاريع  أنشىىىىحبة ة يىىىىة -

 (ة ية خارجية
 .ع بحثية لجهات مختلفة جاري دراستها للقبولقديم مقترحات لمشاريت -

المشاركة فى البرنامج التدريبى "مشروع تحسين التعليم فى مرحلة الطفولة المبكرة"  - خدمة اجملتمع -
 . م02/0/0266 -61/2بكلية التربية بالسادات، خالل الفترة من 
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 األنشطة الطالبية
جامعـــة المنوفيـــة  –كليـــة التربيـــة الرياضـــية   – البيـــةعلـــى العديـــد مـــن األســـر الط اإلشـــراف - األسر الحبالبية -

 .......( -النورس  – 0222)شباب 
  - املعسكرا  واللقاءا  الحبالبية -

 الدورات التدريبيةورش العمل و
من األكاديمية األوليمبية "بتقدير ممتاز"م 0226عام دورات في مجال اإلصابات والتأهيل الرياضي والتدليك على  هحاصل -

 .لرياضيينللقادة ا
 .اآللى دورات فى الحاسبعلى  هحاصل -

 .دورات تنمية أعضاء هئية التدريس -

م حتى 61/0/0220خالل الفترة من  SPSS التحليل اإلحصائى لنتائج البحوث العلمية باستخدام برنامجدورات فى  -
 .م04/0/0220

 .واللغة  دورات متعددة في الحاسب اآللي -

 -:جامعة المنوفية –مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس  – دريسدورات تنمية قدرات أعضاء هيئة الت -

 تاريخ نهاية الربنامج تاريخ بداية الربنامج اسم الربنامج
 م00/1/0220 - م00/1/0220 - أساليب البحث العلمى -
 م60/2/0220 - م1/2/0220 - مهارات االتصال الفعال -
 م01/1/0221 - م01/3/0221 - التدريس الفعال -
 م00/6/0220 - م02/6/0220 - النشر العلمى -
 م01/6/0220 - م02/6/0220 - الساعات المعتمدة -
 م0/0/0220 - م3/0/0220 - مهارات التدريس الفعال -
 م61/66/0266 - م64/66/0266 - إدارة الوقت واالجتماعات -
 م00/66/0266 - م02/66/0266 - اإلدارة الجامعية -
 م32/66/0266 - م00/66/0266 - مشروعات البحوث التنافسية المحلية والعالمية -
 م2/60/0266 - م0/60/0266 - التخطيط اإلستراتيجى -
 م00/60/0266 - م01/60/0266 - إدارة الفريق البحثى -
 م02/1/0260 - م60/1/0260 - معايير الجودة فى العملية التدريسية -
 

 م.0221عام  ورشة عمل المتابعة والتقييم وإعداد التقارير الدورية لمشروعات برنامج التطوير المستمر والتأهيل لالعتماد -
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 م. 0262 عام م حتى0220عام من  ورش عمل في مجال الجودة والتطوير المستمر -

 م .0223كتوبر عداد المعلم الجامعي أإدورة  -

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

 املؤلفات العلمية
 .م0224عام  تدريسية لطالبات التربية العمليةدليل إرشادي لتطوير الكفايات ال  -
 -المقاييس واالختبارات التي تم إعدادها وتقنينها: -

 م. 0224الكفايات التدريسية لطالبات التربية العملية بكلية التربية الرياضية  .6

 م.022 0 أعضاء هيئة التدريس بكلية التربية الرياضية ةالكفايات التكنولوجي .0

 م.0224ت التدريسية اختبار معرفي للكفايا .3
 .م0260 مقياس الصالبة العقلية لمعلمات التربية الرياضية .4

 .م0260 مقياس مستوى اإلنجاز لمعلمات التربية الرياضية .0
 بكلية التربية الرياضية جامعة المنوفية.في نشر مذكرات دراسية في مجال ) طرق التدريس والتربية العملية (  تشارك -
 .تحت النشر – فاياتالكفي مؤلف بعنوان  تشارك -

 علميةمؤمترات ندوات و
 م.0224جامعة المنوفية  –كلية التربية الرياضية   –مؤتمر قسم المنازالت والرياضات المائية  -
 –المــؤتمر العربــى الخــامس حــول: المــدخل المنظــومى فــى التــدريس والــتعلم "نحــو تطــوير منظومــة التعلــيم فــى الــوطن العربــى"  -

 م بجامعة الدول العربية بميدان التحرير.0220إبريل  62 -61وم خالل الفترة من مركز تطوير تدريس العل

المــؤتمر العلمــي الــدولي الثــاني )التــدريب الميــداني بكليــات التربيــة الرياضــية فــي ضــوء مشــروع ضــمان الجــودة واالعتمــاد فــي  -
 م.0222جامعة الزقازيق  -كلية التربية الرياضية للبنين   -التعليم( 

جامعــة  -كليــة التربيــة الرياضــية   -لعلمــي الســنوي الــدولي لقســم علــم الــنفس الرياضــي )الرعايــة النفســية للرياضــيين( المــؤتمر ا -
 م.0222حلوان 

 م.0221جامعة حلوان  -كلية التربية الرياضية للبنين  -  "اإلعداد النفسي للبطل الرياضي رؤية متكاملة"المؤتمر العلمي  -

 -وعنوانــه: " نحــو رؤيــة مســتقبلية لثقافــة بدنيــة شــاملة"، كليــة التربيــة الرياضــية بجامعــة اليرمــوكالمــؤتمر العلمــى الــدولى الثالــث  -
 م.2/0/0221-1المملكة األردانية، خالل الفترة من 

م اإللكترونـى بـين تحـديات الحاضـر "تكنولوجيـا التعلـي المؤتمر العلمى الثانى عشر للجمعية المصرية لتكنولوجيا التعليم بعنوان -
م.، بالتعـاون مـع كليـة البنـات لـوداب والعلـوم والتربيـة، جامعـة 0221أكتـوبر  01- 00المستقبل". خالل الفترة مـن  وآفاق

 ، القاهرة.عين شمس
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نــدوة عــن تطبيقــات التقنيــات البيولوجيــة فــي المنــازالت والرياضــات المائيــة )اســتخدام الجينــات فــي االنتقــاء والتــدريب( قســم  -
 م.60/0/0262جامعة المنوفية  –كلية التربية الرياضية   –ئية المنازالت والرياضات الما

 م.0260يناير  2دورة تدريبية بعنوان "األمن والسالمة على االنترنت" األكاديمية العربية للتعلم االلكترونى والتدريب  -
ى القـاهرة خـالل الفتـرة م، "مشـكالت وآفـاق تطـويره" المنعقـدة فـ0260ؤتمر الدولى للتعلم اإللكترونى فـى الـوطن العربـى مال -

 م.0260يوليو  66-1من 

ــة، مركــز المــؤتمرات - ــا التربي ــة العربيــة لتكنولوجي ــتعلم مــن بعــد والتعلــيم المســتمر" الجمعي جامعــة  -المــؤتمر العلمــى التاســع "ال
 م.0260يوليو  60-66القاهرة، خالل الفترة من 

اللجنة العلمية الدائمة للترقي إلـى درجـة االسـاتذة  لتقديمه إلى اهذا البيان بناء على طلب سيادته اوقد أعطى له
 المساعدين وذلك دون أدنى مسئولية على الكلية.

  رئيس القسم        شئون هيئة التدريس

 ،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،يعتمد
 عميد الكلية

 
 أ.د/ 
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