
                                                           
 كليت التربيت الرياضيت للبناث بالجزيرة

 اقببل رسًي يحًذ يحًذ
 اصتاذ االصاباث والتاهيل الرياضي

2010/  2/ 23: تاريخ التعيين  

ص المجاورة االولي48مدينة الفسطاط  برج   

1220462267: ت  
 ekbal.mohamed@ymail.com: انبزيذ االنكتزوَي

 
 

 

 الخبراث

 . داخل الجمهورية وخارجها  (دكتوراه- ماجستير)اإلشراف عمى الرسائل العممية  -

 . داخل الجمهورية وخارجها  (دكتوراه- ماجستير)مناقشة الرسائل العممية  -

 .اإلشتراك فى إختبارات القدرات  -

 . اإلشتراك فى أعمال االمتحانات و رئيس كنترول الفرقة الثانية  -

 لمدة عام . (Tempus)عضو فى مشروع  -

االشتراك في تدريس بعض مقررات الدراسات العميا عضو في مشروع تطوير تقويم الطالب واالمتحانات   -
 (دكتوراه-ماجستير-دبموم)

-دبموم)االشتراك في وضع االمتحانات النظرية لمقررات مرحمة البكالوريوس والدراسات العميا  -
 (دكتوراه-ماجستير

 (دكتوراه-ماجستير-دبموم)االشتراك في تصحيح مقررات مرحمة البكالوريوس والدراسات العميا  -

 (دكتوراه-ماجستير-دبموم)االشتراك في توصيف بعض مقررات مرحمة البكالوريوس والدراسات العميا  -

 تدريس مادة االصابات الرياضية واسعافاتها لمرحمة البكاليورس -

االشتراك في وضع الكتاب المنهجي لمفرقة الرابعة والفرقة الثالثة  -
 االشتراك في لجان االمتحان التطبيقي لمقرر التدليك -
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 الدوراث التدريبيت

 1993دورة اعذاد يعهى بجبيعت حهىاٌ  -

 دوراث تًُيت قذراث اعضبء هيئت انتذريس -

 الدورات التدريبية في مجال نظم إدارة الجودة -
   2010تطبيق انًعبييز انقىييت االكبديًيت انًزجعيت  -

2010دورة تذريبيت عهي كيفيت تقييى انطالة وااليتحبَبث  -         
دورة انتقىيى انذاتى انًؤسسي نًؤسسبث انتعهيى انعبني  انهيئت انقىييت نضًبٌ  -

 2010واالعتًبد جىدةانتعهيى

               
تعهيى عبني  انهيئت انقىييت نضًبٌ جىدة انتعهيى– دورة َىاتج انتعهى وخزائط انًُهج       

2010واالعتًبد                      

           
 2010دورة انًزاجعت انخبرجيت نًؤسسبث انتعهيى انعبني      - 

 

 

 

 

 التدرج الىظيفي

  1986.                    هعيدة بقضن علىم الصحت الرياضيت  -

 1995.                  هدرس بقضن علىم الصحت الرياضيت  -

 2002.  أصتاذ هضاعد بقضن العلىم الحيىيت والصحت الرياضيت  -

  2010اصتاذ االصاباث والتاهيل الرياضي                      -

 2012رئيش قضن العلىم الحيىيت والصحت الرياضيت              -

 

 :انشطت اخري

 
اإلعبرانعًم فى جبيعت انسببع يٍ إبزيم بكهيت انتزبيت انبذَيت نًذة أربع أعىاو يتتبنيت   -

 .2007اني سُت 2003        يٍ سُت 

 

 

 الوؤلفاث العلويت
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 التغذية والصحة العامة              دار الفجر لمنشر والتوزيع           -  
 عمم التشريح لمرياضيين              دار الفجر لمنشر والتوزيع            -  
 تربية القوام                                  دار الفجر لمنشر والتوزيع           -  
 اإلصابات الرياضية وطرق عالجها          دار الفجر لمنشر والتوزيع              -  

 
 

 

 
 

 

 
 

 االهتواهاث& الوهاراث

 جيذة: انهغت االَجهيزيت -
 انقذرة عهي انعًم في فزيق  -

 

 

 


