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 املؤهالت العلمية
 م .0000جامعة حلوان  -بتقدير عام ممتاز مع مرتبة الشرف   التربية الرياضية بكالوريوس

 

 .م( جامعة حلوان0009)    الرياضية ماجستير التربية

 المنيا.م( جامعة 0008يونية )   الرياضية دكتوراه التربية

 التدرج الوظيفي
   مجال العمل قبل التعيين بالجامعة

 حلوان جامعة  –لتربية العملية بقسم طرق التدريس والتدريب وا  معيد

 حلوان جامعة  –بقسم طرق التدريس والتدريب والتربية العملية   مدرس مساعد

 حلوان جامعة  –بقسم طرق التدريس والتدريب والتربية العملية   مدرس دكتور

 م0222 جامعة المنوفية –بقسم طرق التدريس والتدريب والتربية العملية  

 أستاذ مساعد
 

بقسم طرق التدريس والتدريب والتربية  أستاذ التدريب الرياضى المتفرغ 
 .جامعة المنوفية –العملية 



    
 

 

بقسم طرق التدريس والتدريب والتربية  أستاذ التدريب الرياضى المتفرغ ة الحاليةالوظيف
 .مدينة الساداتجامعة  – العملية

 اخلربات واألنشطة بالكلية
 ."بنات" الثالثة –"الفرقة الثانية   التدريبطرق مادة   مهام تدريسية

 الثالثة "بنين". –مادة طرق التدريب  "الفرقة الرابعة  

 ثانية". –لمرحلة الدبلوم ، الماجستير "أولى  مادة طرق التدريب  

 رابعة". –اإلشراف على طالب التربية العملية بالكلية للفرق الدراسية "ثالثة 

)المشططططططاريع واألبحطططططططا   أنشططططططية بح يططططططة
 العلمية( 

 
 
 
 
 
 
 
 

  -بحث الماجستير بعنوان : * 
  دراسة تحليلية للمعوقات اإلدارية التي تواجه مدرسي التربية

 الرياضية" .

  : بحث الدكتوراه بعنوان-  
 -:أبحاث الترقي **  

   االحتراق النفسي وعالقتة بالضغوط المهنية لمعلمي التربية  *      

 لرياضية بمحافظة المنوفية. مجلة جامعة المنوفية للتربية البدنية ا          

 م "مشترك".8331يناير 3والرياضة          

 أثر استخدام التطبيق الذاتي متعدد المستويات على تعلم بعض *

  جامعة المنوفية  -مهارات سالح الشيش للمبتدئين . مجلة كلية األدب   

 "مشترك".3م8330نيه العدد الثاني والستون، يو –  

 دراسة تحليلية لالداء الدفاعي والهجومي لحراس مرمي *       

 "فردى".م.5002كرة اليد لبطولة العالم التاسعة عشر بتونس عام         

 تأثير إستخدام األسلوب المتباين على تعلم سباحة*         
 "مشترك". .الزحف على البطن للمبتدئين                

 وضع مستويات معيارية لبطارية اختبارات المهارات*        

 "فردى".الدفاعية والهجومية لحارس مرمى كرة اليد.

  خدمة المجتمع

 اخلربات واألنشطة خارج الكلية
  مهام تدريسية

  )مشاريع بح ية خارجية ( أنشية بح ية

  خدمة المجتمع

 األنشطة الطالبية
  األسر اليالبية

  واللقاءات اليالبيةالمعسكرات 

 بالكلية والتكليفات الريادية ماملها
 الكلية في التدريب الميدانى. لبةاإلشراف على ط  - م الرياديةاالمه

 القدرات المؤهلة للقبول بالكلية.عضو بلجان اختبارات   -

 عضو بلجان الكنتروالت بالكلية.  -



    
 

 

 .عضو ببعض اللجان المنب قة عن مجلس الكلية  -
 .لكليةمجلس ابعضو  -
 . طرق التدريس والتدريب والتربية العمليةقسم  بمجلس عضو   -

 م.7002أسبوع الشباب "جامعة المنوفية فبراير  "  - والعروض الرياضية المهرجانات
   عضواً بلجنة الجودة بالكلية " بلجنة مخرجات الهدف ال اني " إنشاء نظام  -
 .فعال إلدارة الجودة والتحسين "  -
 ى التربية العملية وسير الدراسة. التقييم واإلشراف العام علعضواً بلجنة  -

 .دارة الكليةعضواً بمجلس إ  -
 - قسم طرق التدريس والتدريب والتربية العمليةوإعداد الئحة عضو لجنة وضع  -

 جامعة المنوفية. -كلية التربية الرياضية 

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

تربية بقسم طرق التدريس والتدريب وال التدريب الرياضىعضو لجنة وضع مناهج  -
 .مدينة الساداتجامعة  -كلية التربية الرياضية  - العملية

 - قسم طرق التدريس والتدريب والتربية العمليةوإعداد الئحة عضو لجنة وضع  -
 .مدينة الساداتجامعة  -كلية التربية الرياضية 

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

 بالقسم.  التدريب الرياضىرر مواد منسق مق -

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

وذلك ضمن مشروع لتيوير الكتاب الدراسى الجامعى( وضع خية لجنة  عضو -
 م.7026 دعم وتيوير الفاعلية التعليمية بمؤسسات التعليم العالى

جامعة مدينة السادات  –إستراتيجية للتعليم والتعلم لكلية التربية الرياضية  عضو -
 .م7026/7022 ضمن معيار التعليم والتعلم

 )التربية العلمية( مرتبط بسوق العمل برنامج تدريب ميدانى لجنة وضع عضو -
 وذلك ضمن مشروع دعم وتيوير الفاعلية التعليمية بمؤسسات التعليم العالى

 م.7026
 الدورات التدريبيةورش العمل و

 دورات تنمية أعضاء هئية التدريس.   
 دورات وندوات وورش عمل فى مجال التدريب الرياضى.

 املؤلفات العلمية
 التدريب الرياض -

 املؤمترات العلمية
ويح والرياضدة والتعبيدر الحركدي المؤتمر األقليمى الرابع للمجلس الددولي للصدحة والتربيدة البدنيدة والتدر .2

أكتوووبر 3مصددر–لمنطقددة الشددرق األوسدد  كليددة التربيددة الرياضددية للبنددين بددسبو قيددر جامعددة اإلسددكندرية 



    
 

 

 م.0008
المدؤتمر السددنوق لقسدم المندداه  وطددرق التددريس بكليددة التربيدة الرياضددية للبنددين بدالهرم بجامعددة حلددوان  .8

 م. 8332م،  8330م،  8330

 املناقشة( –)اإلشراف  األحباث العلمية
  العديد من رسائل الماجستير والدكتوراه داخل وخارج الكلية.

 اهليئات واللجان العلمية
 

 إضافات أخرىأنشطة و
 
 
 


