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فريال عبد الفتاح درويش 
أسخاذ فسيىلىجيا الرياضت 

 ١٩٨٧/  ٧/ ١٩: حاريخ الخعيين

المنطقة السادسة -  علي الجندي١٤مدينة نصر  
 ١٠٠٥٠٢٢٧١٣: ت
 ferial.darwish@gmail.com: البريد االلكتروني

 

الخبراث 
  رسالة  (٣٠)رسائل دكتوراة مايزيد على
  رسالة  (٤٠)رسائل ماجستير ما يزيد على

 
: المؤتمرات العلمية

  المتحدث الرسمى فى المؤتمر الدولى "Promoting Physical Activity & 

Fitness for Girls & Women2006تيوان أكتوبر -  تايبى .

  رئيس والمنسق لألبحاث الخاصة بالتربية البدنية والعلوم الطبية، عضو اللجنة المنظمة
للجمعية المصرية للياقة " األداء األنسانى فى الصحة والعجز" للمؤتمر العلمى الدولى الثانى 

القاهرة -  كلية طب قصر العينى2005والعجز المهنى وصحة البيئة ديسمبر 
  عضو اللجنة المنظمة للمؤتمر العلمى األول للجمعية المصرية للياقة والعجز المهنى

. 2004مارس .  جامعة القاهرة– وصحة البيئة  كلية طب قصر العينى 

  كلية " األداء األنسانى فى الصحة والعجز" عضو اللجنة المنظمة للمؤتمر العلمى الدولى
القاهرة، بالمشاركة مع كلية الطب وكلية الهندسة جامعة سنسياتى الواليات - طب قصر العينى

 2001المتحدة األمريكية مارس 

  " 2002فرنسا يوليو "  الرياضة والمرأة"المؤتمر الدولى .
  1998بلجيكا يوليو - ليفان"- مقارنة التربية البدنية والرياضة"المؤتمر الدولى.  

 
 

 

الدوراث الخدريبيت 
Professional Courses/Certificates: 

 Diploma in Olympic Games, International Olympic Committee, Cairo 

1996 

 Assessment of Cardiopulmonary Fitness In Health And Disease, Fitness 

and Rehabilitation Unit, Cairo University, Level 3, Sept 2002 
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 Principles of Cardiopulmonary Exercise Testing and Its Interpretation, 

Fitness and Rehabilitation Unit, Cairo University, 9-14 Feb. 2002 

 Assessment of Cardiopulmonary Fitness In Health And Disease, Fitness 

and Rehabilitation Unit, Cairo University, Level 2, Jan 2001 

 Assessment of Cardiopulmonary Fitness In Health And Disease, Fitness 

and Rehabilitation Unit, Cairo University, Level 1, Dec 1999. 

 Evaluation of Cardiopulmonary Function Tests, Fitness and Rehabilitation 

Unit, Cairo University, Dec 1997 

 International Sports Sciences Association& GOLD’S SPORTS 

SCIENCES ACADEMY        
  

 

 
 

الخدرج الىظيفي 
 كلية التربية الرياضية - ، قسم العلوم الحيوية والصحة الرياضيةأستاذ فسيولوجيا الرياضة

  2004مارس  . جامعة حلوان- الجزيرة- للبنات
  1994جامعة حلوان – كلية التراية الرياضية - (سااباًا )أستاذ كرة سلة رئيس قسم األلعاب – 

1997 ،2001 -2004  
  1987 -1983-الباهرة- جامعة حلوان– أستاذ مساعد اكلية التراية الرياضية  
  1983 -1974الباهرة- جامعة حلوان– مدرس اكلية التراية الرياضية  

 

 

 

: انشطت اخري

 
  2004-2001عضو اللجنة العلمية الدائمة للترقى لوظائف األساتذة لدورتين من ،

  2007- 2004من

 عضو الجمعية الدولية لمقارنة التربية البدنية والرياضة  .

 عضو الجمعية الدولية لرياضة المرأة .

  عضو الجمعية المصرية لتكنولوجيا التعليم

  عضو الجمعية المصرية لعلم النفس الرياضى
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  عضو الجمعية المصرية للياقة والعجز المهنى وصحة البيئة

: مشروعاث حم الفىز بها
 "مشروع من صندوق " تطوير قسم العلوم الحيوية والصحة الرياضية لمرحلة البكالوريوس

 Higher Education Enhancement Project Fund( HEEP)تطوير التعليم العالى 
February 2004-2007 

 مشروع بعنوان" ADAPTING EGYPT SPORT SCIENCE CURRICULA 
TO JOB MARKET & EUROPE"   2007مشروع ممول من األتحاد األوربى -

2010.January .

: الجىائس الحاصلت عليها
  الرياضة نموذج للحياة " درع الكفاءة العلمية والتعاون العلمى فى المؤتمر العلمى

 2003الجامعة األردنية عمان األردن مايو  " المعاصرة
  2004فائزة بجائزة أحسن البحوث العلمية على مستوى جامعة حلوان لسنة  
  فائزة بمشروع تطوير قسم العلوم الحيوية والصحة الرياضية لمرحلة

 Higher Educationالبكالوريوس من صندوق تطوير التعليم العالى 
Enhancement Project Fund( HEEP) December 2004 

  فائزة بمشروع لتطوير الدراسات العليا لقسم العلوم الحيوية والصحة الرياضية
  2007يناير  (TEMPUS)إلى 
  األمير فيصل بن فهد "حاصلة على جائزة التميز العلمى للبحث المقدم لجائزة

األتجاهات الحديثة المساهمة فى " بعنوان " الدولية لبحوث تطوير الرياضة العربية
– دراسة فسيولوجية ). 2005األرتقاء بالتدريب الرياضى للوصول إلى العالمية 

.  (بيوكميائية ألنشطة رياضية  ذات أحمال بدنية مختلفة الشدة
  المتحدثة الرسمية بأسم جمهورية مصر العربية فى المؤتمر الدولى للتربية البدنية

. تايوان-  فى تايبى2006والرياضة للسيدات واألنسات أكتوبر 
" حاصلة على جائزة األمير فيصل بن فهد الدولية للتميز العلمى فى البحث المقدم بعنوان 

الطب الرياضى بين النظرية والتطبيق أستراتيجية مقترحة لبناء برنامج للتدريب 
الرياضى اإلكتمالى لألرتقاء بمستوى الرياضة والصحة فى الوطن العربى للوصول إلى 

. 2007العالمية 

 

 

 

المؤلفاث العلميت 

: (كتب ): مؤلفات منشورة          -  
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 2005- 1988القاهرة : ألعاب المضرب  
 2005- 1980 (قانون– خطط –تاريخ - مهارات– تدريبات  ): كرة السلة  
 1990- 1988القاهرة : الكرة الطائرة  

 

: مؤلفاث ححج الطبع
 فسيولوجيا الرياضة بين النظرية والتطبيق .
 {ميدانية- معملية}.األختبارات والقياسات في فسيولوجيا الرياضة 
 المناعة التدريب الرياضى .
 فسيولوجيا لكبار السن .
 الجينات والرياضة .
  فسيولوجيا األطفال   

 

االهخماماث & المهاراث
:  مهارات خاصة

        األجادة التامة للتعامل مع الكمبيوتر( Word, Excel, PowerPoint )

 أجادة التعامل على األنترنت .

  أجادة التعامل األحصائى على الكمبيوتر البرنامج األحصائىSPSS . 

 أجادة اللغة األنجليزية والعربية قراءة وكتابة .

   الحصول على دورات كمبيوترICDL 7 Module 2005 يوليو International 
Computer Driving License( ICDL .) 

 

 

فريال عبد الفتاح درويش 
أستاذ فسيولوجيا الرياضة 

كلية التربية الرياضية 

Ferial Darwish 


