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 بیـــــان حالـــــة: أوًال: 
 :الب�انات الشخص�ة 

 منال محمد عزب موسى الز�ني االســــــــــــــــــــــم
 م١٩٧٣/  ٩/  ٤ تار�خ المـــــــــیالد
   د�توراه الفلسفة في التر��ة الر�اض�ة المؤهل الدراسي 
  نظر�ات وتطب�قات الجم�از والتمر�نات والعروض الر�اض�ة   �قسممدرس تمر�نات  الوظیـفــــــــــــــــــة
 جامعة مدینة السادات –التر��ة الر�اض�ة  الكلـــــــــــــــــــــــــ�ة

 
 العلم�ة المؤهـالت: 

التر��ة  �كالور�وس
 الر�اض�ة

 جامعة الزقاز�ق بتقدیر عام جید جداً  –كل�ة التر��ة الر�اض�ة بنات 

 ماجستیر التر��ة
 الر�اض�ة

 م ٢١/٧/١٩٩٩جامعة حلوان  –كل�ة التر��ة الر�اض�ة بنات �الجز�رة 

الفلسفة في د�توراه 
 الر�اض�ة التر��ة

 م ٢٥/٢/٢٠٠٨جامعة المنوف�ة  ،�ل�ة التر��ة الر�اض�ة �مدینة السادات، تخصص تمر�نات

 

 :التدرج الوظ�في 

 ةمعید
، مدینة السادات، �قسم التمر�نات والجم�از والتعبیر الحر�ي من �ل�ة التر��ة الر�اض�ة

 م.٣/٥/١٩٩٥جامعة المنوف�ة 

 مدرس مساعد
، مدینة السادات، �قسم التمر�نات والجم�از والتعبیر الحر�ي من �ل�ة التر��ة الر�اض�ة

 م. ٣٠/١٠/١٩٩٩جامعة المنوف�ة 

 مدرس د�تور
، مدینة السادات ،�قسم التمر�نات والجم�از والتعبیر الحر�ي من �ل�ة التر��ة الر�اض�ة

 م.٢٥/٢/٢٠٠٨جامعة المنوف�ة 
 

 :الخبـــــــرات واألنشطة �الكل�ةثان�ًا: 
 .للبنات ال�كالور�وس لمرحلة اإل�قاع�ة التمر�نات مادة تدر�س .١
 �السادات. الر�اض�ة التر��ة �كل�ة - والس�احة الجم�از مادة تدر�س في المشار�ة .٢
 أداء تقی�م في والمشار�ة دراسي، فصل �ل نها�ة في العمل�ة لالخت�ارات النهائي التقی�م لجان في عضو .٣

 .محددة لمعاییر ووفقاً  �الكل�ة والمتوفرة الحدیثة �األسالیب الطال�ات
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 الجدید إدخال مراعاة مع األر�عة الدراس�ة للفرق  اإل�قاع�ة التمر�نات منهاج مقررات توص�ف لجنة عضو .٤
 . �الكل�ة الجودة لمعاییر ووفقاً  مقرر �ل یتضمنها  التي الموضوعات في والحداثة

 .الجامعي التعل�م مرحلة في �الكل�ة االمتحانات أعمال في عضو .٥
 �محافظة والتعل�م التر��ة �مدارس المیداني التدر�ب" الخارج�ة العمل�ة التر��ة طال�ات على اإلشراف .٦

 .والرا�عة الثالثة للفرقتین المنوف�ة
 

 :المهام والتكل�فات الر�اد�ة �الكل�ةثالثًا: 
-٢٠١٦ الجامعي للعام �السادات الر�اض�ة التر��ة �كل�ة والجم�از التمر�نات قسم �مجلس عضو .١

 . م٢٠١٧
 .م٢٠١٧-٢٠١٦ الر�اض�ة التر��ة �كل�ة - الكل�ة مجلس من المنبثقة المكت�ات بلجنة عضو .٢
 – ٢٠١٦ السادات مدینة جامعة - الر�اض�ة التر��ة �كل�ة �الجودة االسترات�جي التخط�ط  لجنة عضو .٣

 . م٢٠١٧
  – ٢٠١٦ السادات مدینة جامعة - الر�اض�ة التر��ة �كل�ة �الجودة التنظ�مي اله�كل لجنة عضو .٤

 . م٢٠١٧
 – ٢٠١٦ السادات مدینة جامعة - الر�اض�ة التر��ة �كل�ة �الجودة المجتمع�ة المشار�ة لجنة عضو .٥

 . م٢٠١٧
 التر��ة �كل�ة المقامة" اإل�قاعي والجم�از اإل�قاع�ة للتمر�نات والفن�ة العلم�ة التوجهات" ندوة منسق  .٦

 . م٢٩/١١/٢٠١٦ السادات مدینة جامعة – الر�اض�ة
 .التدر�س هیئة أعضاء �اقي مع �الكل�ة الخاصة الالئحة وتعدیل تطو�ر في عضو .٧
 .الماجستیر �حوث على العلمي اإلشراف .٨
 .وحتى اآلن٢٠٠٥ المختلفة الدراس�ة الفرق  لطل�ة واالمتحانات الكنترول أعمال لجان في عضو .٩

 من المنوف�ة �جامعة الر�اض�ة التر��ة �كل�ة الجدد لطال�ات القدرات واخت�ارات القبول لجان في عضو .١٠
 .تار�خه وحتى  م١٩٩٩ عام

 .م١/١٠/٢٠١٨  – ١٥/١٠/٢٠١٧�الكل�ة الجودة ضمان بوحدة التنظ�مي اله�كل مع�ار رئ�س .١١
 مدینة جامعة الر�اض�ة التر��ة �كل�ة" محترف بدن�ة ل�اقة مدر�ة/  مدرب تص�ح ��ف"  ندوة منسق  .١٢

 .م٢٧/١٠/٢٠١٨ السادات
 الجامعي للعام د�توراه  تأهیلي المتحان) مرت�ط  تخصص،( والجم�از التمر�نات الشفهي لجنتي منسق  .١٣

 . م٢٠٢٠-٢٠١٩ م،٢٠١٩-٢٠١٨ م،٢٠١٨-٢٠١٧
 .اآلن وحتى ،٢/١٠/٢٠١٨ �الكل�ة الجودة ضمان بوحدة المجتمع�ة المشار�ة مع�ار رئ�س .١٤
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 السادات �مدینة الر�اض�ة التر��ة �كل�ة الر�اض�ة والعروض والتمر�نات الجم�از قسم �مجلس عضو .١٥
 .م٢٠٢٠-٢٠١٩ م،٢٠١٩-٢٠١٨ الجامعي للعام

 .م ١٠/٩/٢٠١٩) الكل�ة مجلس عن منبثقة لجنة( الخارج�ة والثقاف�ة العلم�ة العالقات لجنة عضو .١٦
 ،.م ٢٠١٦/٢٠١٧الجامعي العام الد�توراه  مرحلة العل�ا  الدراسات �كنترول جودة عضو .١٧

 .م٢٠١٩/٢٠٢٠
 

 : الخبرات واألنشطةرا�عًا: 

  داخل
 الجامعة

 القسم أو الكل�ة أو الجامعة تنظمها  والتي التدر�ب�ة والدورات الندوات من العدید في عضو •
 . مختلفة جهات مع �التعاون 

 للعام الفضي �الیو�یل المنوف�ة جامعة �احتفاالت الخاصة العروض تصم�م في شار�ت •
 . م٢٠٠٠ /م١٩٩٩ الجامعي

 الر�اضي �اإلستاد الزراعة لكل�ة الزراع�ة الدورة �افتتاح الخاصة العروض تصم�م في شار�ت •
 . م٢٠٠١/  م٢٠٠٠ لعام الكوم شبین في

  خارج
 جامعةال

 للتدر�س سو�ف بني جامعة – الر�اض�ة التر��ة �كل�ة والجم�از التمر�نات قسم إلى االنتداب •
 .م٢٠١٢-٢٠١١ الجامعي للعام بنات تمر�نات تدر�س ،تدر�ب لتخصص

 . م٢٢/١١/٢٠٠٢ المصري  الصید بنادي رمضان�ة دورة تحك�م في االشتراك •
 إلى م٢٨/١٢/٢٠٠٢ من الفترة في الر�اضي الجز�رة بنادي مدارس �طولة تحك�م في االشتراك •

 .م٣٠/١٢/٢٠٠٢
 إلى م١/٣/٢٠٠٣ من الفترة في الر�اضي القاهرة �إستاد الجمهور�ة �طولة تحك�م في االشتراك •

 .م٢١/٣/٢٠٠٣
 م ٢٨،٢٧/٣/٢٠٠٣ یومي الر�اضي المعادي بنادي الجمهور�ة �طولة تحك�م في االشتراك •
 .م٤،٣/٤/٢٠٠٣ یومي الر�اضي القاهرة �إستاد الجمهور�ة �طولة تحك�م في االشتراك •
 .م ١٣/١١/٢٠٠٣ الر�اضي الجز�رة بنادي الثالثة النوع�ة ال�طولة تحك�م في االشتراك •
 .م٥،٤/٣/٢٠٠٤ یومي �المعادي األولمبي �المر�ز الجمهور�ة �طولة تحك�م في االشتراك •
  م١٢/٣/٢٠٠٤ من الفترة في الر�اضي القاهرة �إستاد الجمهور�ة �طولة تحك�م في االشتراك •

 . م١٩/٣/٢٠٠٤ إلى
 إلى م٩/١٠/٢٠٠٤ من الفترة في الر�اضي الجز�رة بنادي المدارس �طولة تحك�م في االشتراك •

 . م١١/١٠/٢٠٠٤
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 التدر�ب�ة: الدورات: خامساً 
 الر�اضـــي الموســم فــي للجم�ـــاز المصــري  اإلتحــاد إشـــراف تحــت اإل�قــاعي الجم�ـــاز فــي التــدر�ب دراســات .١

 .م٢٠٠٣- م٢٠٠٢
 �ــالمر�ز أق�مــت والتــي للجم�ــاز المصــري  اإلتحــاد إشــراف تحت اإل�قاعي للجم�از المحل�ة التحك�م دراسات .٢

 .م٢٠٠٢/ ٦/ ٢٩ إلى٢٧ من الفترة في األول�مبي
 جامعــة – الســادات �مدینــة الر�اضــ�ة التر��ة �كل�ة الس�احة مدر�ي إلعداد األولى األساس�ة التدر�ب�ة الدورة .٣

 .للس�احة المصري  االتحاد من والمعتمدة المنوف�ة
 الثامنــــة) الجــــامعي المعلــــم إعــــداد دورة(للتــــدر�س والمعیــــدین المســــاعدین والمدرســــین المدرســــین إعــــداد دورة .٤

  المنوف�ة جامعة-م٢٥/١٠/٢٠٠٣إلى م٤/١٠/٢٠٠٣من الفترة في والعشر�ن
 �مر�ـــز م٢/١١/٢٠٠٣ إلـــى م٧/١٠/٢٠٠٣ مـــن الفتـــرة فـــي واإلنترنـــت اآللـــي الحاســـب علـــى تـــدر�ب دورة .٥

 المنوف�ة. �جامعة المعلومات
 األمر�ك�ـــة الجامعـــة مـــن والمعتمـــد –) CACE(المســـتمر والتعلـــ�م الك�ـــار تعلـــ�م مر�ـــز TOEFL اخت�ـــار .٦

 . م٢٠٠٤ عام القاهرة
 ).م٢٠٠٨ - م٢٠٠٥( المنوف�ة جامعة – والق�ادات التدر�س هیئة أعضاء قدرات لتنم�ة دورات من عدید .٧
 .م٢٠١٤ السادات مدینة جامعة �مقر SPSS برنامج �استخدام اإلحصائي التحصیل دورة .٨
- المســتمر والتطــو�ر الجــودة ضــمان مر�ز من المعتمدة واالعتماد الجودة في االسترات�جي التخط�ط  دورة .٩

 .م٢٠١٤- السادات مدینة جامعة
ــدورة .١٠  جامعــة – الر�اضــ�ة التر��ــة �كل�ــة المقامــة للجم�ــع الجم�ــاز عــروض ومصــممي لمــدر�ي األساســ�ة ال

 ٦ - ١مـــن( الفتـــرة فـــي الجم�ـــاز �اتحـــاد للجم�ـــع للجم�ـــاز الفن�ـــة اللجنـــة إشـــراف تحـــت الســـادات،   مدینـــة
 ). م٢٠١٥د�سمبر

 .م٢٠/٨/٢٠١٧، ١٩ العالي التعل�م مؤسسات اعتماد لمعاییر وفقاً  الذاتي التقو�م دورة .١١
 .م٤/٢٠١٨/ ١٩ ،١٨ االسترات�جي التخط�ط  .١٢
 .م٤/٦/٢٠١٨ ،٣ الجامعات في والقانون�ة المال�ة الجوانب دورة .١٣
 .م٧/٢٠١٦/ ١٨ ،١٧ العلم�ة المؤتمرات تنظ�م دورة .١٤
 .م٧/٢٠١٨/ ٢٥ ،٢٤ التدر�س في الحدیثة االتجاهات دورة .١٥
 .م١١/٦/٢٠١٨ ،١٠ المقرر تصم�م دورة .١٦
 .م١/٤/٢٠١٩للتخط�ط  القومي �المعهد) الحكومي للتمیز مصر جائزة( عن عمل ورشة .١٧
 . م٢٩/١/٢٠٢٠ ،٢٨ الطالب وتقو�م االمتحانات نظم دورة .١٨
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 :الر�اضي �المجال مرت�طة خبرات: سادساً 
 ).م١٩٩١( عام الخامسة األفر�ق�ة األلعاب لدورة والختام االفتتاح حفلتي عروض في االشتراك .١
 الجــامعي للعــام الزقــاز�ق  �جامعــة الر�اضــ�ة التر��ــة �ل�ــة إشــراف تحــت للجم�ــع الر�اضــة یــوم فــي المشــار�ة .٢

 ).م١٩٩٢/  م١٩٩١(
/  م١٩٩٣/  م١٩٩٢( لعــام أكتــو�ر مــن الســادس �احتفــاالت الخاصــة الر�اضــ�ة العــروض فــي االشــتراك .٣

 ).م١٩٩٤
 ).م١٩٩٣لعام( للهو�ي السادسة األفر�ق�ة األند�ة ل�طولة والختام االفتتاح حفلتي عروض في االشتراك .٤
 والر�اضـــة للشـــ�اب األعلـــى المجلـــس إشـــراف تحـــت �الغردقـــة للمتمیـــز�ن الر�اضـــي المعســـكر فـــي االشـــتراك .٥

 .)م١٩٩٥/  م١٩٩٤( عام العر��ة مصر �جمهور�ة


