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 بتقدير جيد جدا. جامعة الزقازيق -للبناتكلية الًتبية الرايضية   م1994 التربية الرياضية بكالوريوس
 الزقازيق.جامعة  -كلية الًتبية الرايضية   م2222 الرياضية ماجستير التربية
 جامعة ادلنوفية. -الًتبية الرايضيةكلية   م2225 الرياضية دكتوراه التربية

 التدرج الوظيفي
 .م1/6/1997ذ بكلية الًتبية الرايضية جامعو ادلنوفية من ألعاب القويبقسم  ةمعيد ةمعيد

 م5/6/2222ذ بكلية الًتبية الرايضية جامعو ادلنوفية منألعاب القوي مدرس مساعد بقسم  مدرس مساعد
 م26/7/2225نذ بكلية الًتبية الرايضية جامعو ادلنوفية م القويألعاب مدرس بقسم  مدرس دكتور

أستاذ مساعد بقسم ألعاب القوى بكلية الًتبية الرايضية جامعة مدينة السادات  أستاذ مساعد
 م حىت االن24/6/2215منذ

 الخبرات واألنشطة بالكمية
 

 مهام تدريسية
 ) داخل الكمية (

 بنات.وي الفرقة اال ألعاب القوي( مادة دريس) ت -

 الثانية بنات.الفرقة  ألعاب القوي( مادة  ) تدريس -

 الثالثة بنات.الفرقة  ألعاب القوي( مادة  ) تدريس -

http://www.usc.edu.eg/


 الرابعة بنات.الفرقة  ألعاب القوي( مادة  ) تدريس -

حىت و  م2222من بنات  –للفرقتني الثالثة والرابعة بنني الًتبية العملية إشراف خارجي  -
 اآلن.

 
 أنشطة بحثية

 ()المشاريع واألبحاث العممية

 بحث الماجستير بعنوان:
أتثري برانمج تعليمي علي مستوي االداء يف مسابقة دفع اجللة وعالقتة ابالستجابة ))

 ((.االنفعالية
 

 بحث الدكتوراه بعنوان:
أتثري أسلوب التطبيق الذايت علي جوانب التعلم لبعض مسابقات ادليدان ))

 ((.وادلضمارلطالبات كلية الًتبية الرايضية
 

  -بعنوان: ألعاب القوي فى مجال التخصص  نشرعدد من االبحاث العممية
 
 )بناء مقياس قلق توقع ادلستقبل الرايضي( -1
 (فاعلية تدريبات الصالبة العقلية علي ادلستوي الرقمي لالعبات قذف القرص) -2
 (م حواجز لطالبات كلية الًتبية الرايضية122مستوي آداء أتثري القدرات التوافقية علي ) -3

“The effect of harmonic ability on the performance of 100m 

 Hurdles for students in the faculty of physical education.” 

 (أتثري برانمج تعليمي أبستخدام الرسوم ادلتحركة علي تعليم مسابقة اطاحة ادلطرقة) -4
العمل التبادي علي دافعية االجناز ومستوي االداء يف الوثب الثالثي أتثري استخدام ) -5

 ( لطالبات كلية الًتبية الرايضية جامعة ادلنوفية.
العصف الذىين علي التحصيل ادلعريف وعالقتة بسرعة تعلم مسابقة الوثب أتثري استخدام ) -6

 (العاي لدي الطالبات
 (ادلفاىيم ادلربرلة علي تعليم مسابقة الوثب الطويل خرائطأتثري إستخدام ) -7
 )أثر إستخدام التعلم لالتقان على تطوير الرضا احلركى ومستوى األداء ىف إطاحة ادلطرقة(-8

 المهام والتكميفات الريادية بالكمية
 

 المهام الريادية
جامعة مدينة  –بكلية الًتبية الرايضية بقسم ألعاب القوي عضو مبشروع اجلودة والتأىيل لإلعتماد  -

 السادات.
 جامعة مدينة السادات. –عضو مبشروع اجلودة والتأىيل لإلعتماد بكلية الًتبية الرايضية  -
 م وحيت اترخيو.2225عضواً مبجلس القسم من عام  -
 م وحىت اترخيو.2228من عام  و الدكتوراهاإلشراف العلمي على حبوث ادلاجستري  -

 .كلية لاب ادلكتباتعضو جلنة  -
 العلمية ابلكلية. احلاسبات وادلعلوماتعضو جلنة  -



 .عضو جلنة ادلختربات وادلعامل ابلكلية -
 .ألعاب القوي ابلقسممناىج  توصيف مقرراتعضو جلنة  -
 م.2222اإلشراف علي طالب الًتبية العملية من عام  -
 .ليةابلكالقدرات للطالب اجلدد اختبارات االشًتاك يف جلان القبول و  -
 .كنًتول للفرق الدراسية ادلختلفة ابلكليةعضو  -

 المهام والتكميفات الفنية
 

 ) داخل الجامعة (
 . أللعاب القوي بناتمدرب منتخب جامعو ادلنوفية  -

 عسكرات اعداد القاده .وفد جامعو ادلنوفية مب عضو -

 عضو وفد جامعو ادلنوفية يف اسبوع شباب اجلامعات. -

 م،وحىت اترخيو .2225احتفاالت الكلية بعيد اخلرجيني عضو جلنة إعداد وتنظيم  -
 عضو ىف جلنة ادلتابعة والتدريب لعرض افتتاح أسبوع شباب اجلامعات السابع الذي نظمتو  -

 م.2227جامعة ادلنوفية 

 

 -الدورات التدريبية :
 م.2224جامعة ادلنوفية  –دورة أعداد معلم ـ كلية الًتبية  - 

 م2228 –جامعة ادلنوفيو  –واالعتماد دورات يف اجلودة  -
م ، يف 2229-م2226دورات رفع كفاءه قدرات اعضاء ىيئو التدريس جبامعو ادلنوفيو خالل  -

 -ادلوضوعات اآلتيو :
 ادلؤمترات العلميو. ةتنظيم وادار  -
 الساعات ادلعتمده. -
 . ادارة الفريق البحثي -
 . توكيد اجلودة واالعتماد -
 . تصميم ادلقرر -
 . (1البحث العلمي )ادارة  -

 الخبرات واألنشطة خارج الكمية
 

 أنشطة )خارج الكمية(
 م.1994-م1992العبة ألعاب قوي بفريق كلية الًتبية الرايضية بنات جامعة الزقازيق  -

 م.1994-م1993العبة ألعاب قوي بنات مبنتخب جامعة الزقازيق -

 م.1992اقيمت ابلقاىرة ادلشاركة يف عروض افتتاح دورة االلعاب االفريقية واليت  -

ادلشاركة ىف العديد من العروض الرايضية مبناسبة االحتفاالت ابلسادس من اكتوبرمن الفًتة  -



 .م 1994م حىت  1992

 عضو ابلنقابة العامة للمهن الرايضية . -

عضو ابجلمعية الدولية للصحة والًتبية البدنية والًتويح والرايضة والرقص  -
ICHPER.SD 

ؤمتر العلمي الدوي الثاين بعنوان التدريب ادليداين بكليات الًتبية الرايضية يف ادلشاركة يف ادل -
ضوء مشروع ضمان اجلودة واالعتماد يف التعليم ،كلية الًتبية الرايضية جامعة الزقازيق 

 م22،21/3/2227

االقليمي الرابع للمجلس الدوي للصحة والًتبية البدنية والًتويح  ؤمترادلادلشاركة يف  -
والرايضة والتعبري احلركي دلنطقة الشرق االوسط بكلية الًتبية الرايضية جامعة 

 م.2228االسكندرية

ادلؤمتر العلمى الدوىل الثالث حنوإستثمار أفضل للرايضة ادلصرية والعربية  ادلشاركة ىف  -
 الًتبيو الرايضيو للبنني جامعة الزقازيق.كلية    -م5/2229-4من

م"دور التعلم 2212ادلؤمتر وادلعرض الدوىل التاسع للتعليم األلكًتوىن ادلشاركة ىف  -
وزراة  –م 9/2212/ 16-14كًتوىن ىف حتقيق اجلودة ىف العملية التعليمية لالال
ة "إدارة الًتبية والتعلم تصاالت وتكنولوجيا ادلعلومات/ األمانة العامة جلامعة الدول العربياال

 مجعية التنمية التكنولوجية والبشرية. "والبحث العلمى

كلية الًتبية   -ندوة عن ادلشروع األقليمى أللعاب القوى بقسم ألعاب القوىادلشاركة ىف  -
 جامعة ادلنوفية. –الرايضية ابلسادات 

لرايضو كلية الًتبيو الرايضيو ادلؤمتر العلمى الدوىل الثالث عشر الًتبيو البدنيو واادلشاركة ىف  -
 م.2212للبنني ابذلرم جامعة حلوان

ادلؤمتر العلمي الدوي احلادي عشر للًتبية البدنية وعلوم احلركة " الرايضة بني ادلشاركة ىف  -
    م.2213النظرية والتطبيق" كلية الًتبية الرايضية للبنني جامعة االسكندرية 

" الرايضة ادلدرسية وحتدايت التغيري ىف الوطن 16ال ادلشاركة ىف ادلؤمتر العلمى الدوىل -
 م.2215كلية الًتبيو الرايضيو للبنني ابذلرم جامعة حلوان  العرىب "

 
 


