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 الشهادات  العلمية
 بلد الحصول على الشهادة الجامعة المؤهل السنة
 مصر جامعة طنطا بكالوريوس م4991

 مصر أسيوطجامعة  ماجستير م0222

 مصر {أسيوطجامعة  دكتوراه م0221

 الخبرات األكاديمية
 البلد المؤسسة الوظيفة السنة
 مصر  أسيوطجامعة ــ الرياضية كلية التربية  معيد م4991

 مصر  أسيوطجامعة  ــ كلية التربية الرياضية مدرس مساعد  م0222

 مصر كلية التربية الرياضية ــ جامعة أسيوط مدرس م0222

 مصر كلية التربية الرياضية ــ جامعة مدينة السادات أستاذ مساعد م0244

 مصر كلية التربية الرياضية ــ جامعة مدينة السادات أستاذ م0241

 عنوان بحث الماجستير
4   متر جرى. 022 لمتسابمي الرلميعلى بعض المتغيرات الفسيولوجية والمستوى  الفارتلنبطريمة تدريب  تدريبيتأثير برنامج 

           عنوان بحث الدكتوراه 

0 
 

 تأثير تناول مضادات األكسدة على تكوين الشموق الطليمة واالستشفاء لمتسابمي جرى بعض المسافات المصيرة والمتوسطة.
 

 الشخصية المهاراتالعضويات و 
4   الرياضية    العامة للمهن نمابة بالعضو 

0   إيجاده التعامل مع( برنامجSPSS  )  

  فيها ( ة) المشارك ورش العمل والدورات التدريبية

 معلومات شخصية
 إيمان ابراهيم السيسي االســـم باللغة العربية:

 

 أستاذ العلمية:الدرجة 

 م0241 تاريخ آخر درجة علمية:

 م03/0/4910 تاريخ الميالد :                 

  لوى العاب التخصص العام:

  لوى العاب تدريس التخصص الدليك:

 السادات مدينة جامعة – الرياضية التربية كلية جهة العمل:

 eman.elsisi@phed.usc.edu.eg الرسمي:  البريد اإللكتروني

  yahoo.comelsisieman@ البريد اإللكتروني الشخصي

  آنسة الحالة االجتماعية :

  24225923922 رلم الهاتف المحمول:

 2100324300                   رلم هاتف العمل:

  السيرة الذاتية

mailto:ah.sharshar@phed.usc.edu.eg
mailto:ah.sharshar@phed.usc.edu.eg
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4   م.4999دورة التثميف الميادى بمعهد إعداد المادة بحلوان 

0   الدورة التدريبية فيSPSS    م جامعة أسيوط.0224مارس 

5   )جامعة أسيوطم ـ 0222الدورة التدريبية على اصول التدريس العامة والخاصة )إعداد المعلم 

1   جامعة اسيوط –م 0224دورة اإلنترنت إبريل 

2   م ــ جامعة أسيوط0221الدورة التدريبية إلعداد مدربي األولمبياد الخاص 

3   دورةICDL  .الرخصة الدولية لميادة الكمبيوتر 

1   م.0220دورة اللغة اإلنجليزية من الجامعة األمريكية نوفمبر 

0  م0229المستوى األول فى العاب الموى من اإلتحاد الدولى أللعاب الموى مارس  إجتياز 

9   م0242دورة محادثة فى اللغة اإلنجليزية من مؤسسة الرعاية األسمفية للخدمات اإلجتماعية بمصر يناير 

42  م0242بمصر يونيو  دورة محادثة فى اللغة اإلنجليزية من مؤسسة الرعاية األسمفية للخدمات اإلجتماعية 

44    دورة التحليل اإلحصائىSPSS    0242م  جامعة مدينة السادات 
 

 الخبرات واألنشطة بالكلية و الجامعة
4   م.4991رائدة لألفواج الطالبية بجامعة أسيوط بمعهد إعداد المادة بحلوان 

0  تنظيم المهرجانات والعروض الرياضية الخاصة بكلية التربية الرياضية جامعة أسيوط. المشاركة فى 

5   م.0221م حتى 4999المشاركة فى ليادة معسكرات كلية التربية الرياضية بجامعة  أسيوط  للفرلتين األولى والثانية منذ عام 

1 
  ات تطوير العملية التعليمية كلية تربية رياضية جامعة أسيوط السنوية لمنالشة مستحدثالمشاركة فى تنظيم المؤتمرات الطالبية

 م.0221م الى 0224من 

2   م بكلية التربية الرياضية جامعة أسيوط.0221م حتى 4990اإلشراف على التربية العملية من عام 

3  م ــ جامعة أسيوط.0225شاب الجامعات السادس كلية التربية الرياضية  المشاركة فى حفل اإلفتتاح والختام الخاص بإسبوع 

1   م كلية التربية الرياضية ـ جامعة المنوفية.0221شباب الجامعات العاشر المشاركة فى تنظيم إسبوع 

0   م.0242عضو كنترول بكلية التربية الرياضية ـــ جامعة المنوفية 

9   التربية الرياضية ــ جامعة مدينة السادات. 3عضو فى لجنة تنمية 

42   م0241عضو باللجنة الثمافية بكلية التربية الرياضية ــ جامعة مدينة السادات 

44  .عضو بمجلس لسم العاب الموى بكلية التربية الرياضية ــ جامعة مدينة السادات 

 
 

  السيسيإيمان إبراهيـم 
 بمسم العاب الموى  أستاذ

 جامعة مدينة السادات  –كلية التربية الرياضية 
 


