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  خبراتال

                              كلیة التربیة الریاضیة بنات بالجزیرة  
  االن حتى ٢٦/٢/٢٠١٣  منذ                           دكتور استاذ .١ -:الوظیفیة
 -٢٠١٦  / ٢ من���ذ  الفردی���ة  والریاض���ات  المن���ازالت ت���دریب  ق���سم  رئ���یس .٢            

٢/٢٠٢٢   
 :المھام الوظیفیة 

 .للفرقة االولي 1 مقرر منازالت ریاضیة تدریس  •

 .للفرقة الثانیة 2 تدریس مقرر منازالت ریاضیة  •

 .للفرقة الثالثة  3تدریس مقرر منازالت ریاضیة  •

 .تدریس مقرر التدریب التخصصي مبارزة للفرقة الرابعة شعبة تدریب •

 تعلیمتدریس مقرر تطبیقات تخصصیة في المنازالت للفرقة الرابعة شعبة  •

 . في المنازالت للفرقة الرابعة شعبة ادارةاالدارةتدریس مقرر تطبیقات  •

 .تدریس مقرر المیكانیكا الحیویة لشعبة تدریب المنازالت •

 .االشراف على الطالبات الفرقة الثالثة والرابعة في التدریب المیداني •

 . م٢٠٢٠ –٢٠٠٢عضو كنترول الفرقة الرابعة منذ عام  •

mailto:asma_aero@yahoo.com������
mailto:Drnashwa_16@yahoo.com


حت�ى  ٢٠٢٠كة ف�ي اعم�ال س�یر امتحان�ات مرحل�ة البك�الوریوس من�ذ ع�ام           المشار • 
 .االن

 .االشتراك في االمتحانات التطبیقیة والشفھیة لمقررات القسم •

االش���تراك ف���ي وض���ع االمتحان���ات النظری���ة لمق���رر المب���ارزة للفرق���ة االول���ي        •
و والمیكانیكا الحیویة والمدرب الریاض�ي و تطبیق�ات تخص�صیة ف�ي المن�ازالت               

 .في المنازالت تدریب تخصصي مبارزةمقرر تطبیقات االدارة 

الم��شاركة ف��ي ت��صحیح االمتحان��ات النظری��ة للف��رق األول��ى والثانی��ة والثالث��ة و       •
 .رابعة تخصص تدریب وتعلیم وادارة لمقررات القسم

 . دكتوراه -ماجستیر   -دبلوم ) االشتراك في تدریس الدراسات العلیا  •

  . أمین سر مجلس القسمالقیام بأعمال •

وحت�ى  2002عضو مجلس قسم تدریب المنازالت والریاض�ات الفردی�ة من�ذ ع�ام       •
 اآلن 

 .عضو في معیار التخطیط االستراتیجي لمشروع الجودة واالعتماد بالكلیة •

المشاركة في إعداد استمارة معیاریة لتقویم مق�رر المب�ارزة ض�من م�شروع نظ�م                •
  .وتم اعتماد وتطبیق االستمارة لتقویم الطالبات ناتالتقویم للطالب واالمتحا

 .م٢٠٢٢ / ٢ – ٢/٢٠١٦رئیس قسم تدریب المنازالت والریاضات الفردیة منذ  •

 
 

 الدورات التدریبیة

 .م1998دورة إعداد معلم بجامعة حلوان  •

 .دورات تنمیة قدرات أعضاء ھیئة التدریس •

 .(م21/8/2007-19)"معاییر الجودة في العملیة التدریسیة " •

 .(م26/8/2007-22) "نظم االمتحانات و تقویم الطالب" •

 .(م11/9/2007-9) "الساعات المعتمدة" •

-21)توص���یف المق���ررات التخص���صیة ف���ي ض���وء مع���اییر الج���ودة " •
 .(م23/10/2007

 .م30/10/2007-28) "التخطیط االستراتیجي" •

 م29/1/2008-27) "النشر العلمي" •

 .م7/5/2008-6) "لمھنةسلوكیات ا" •

 .(م27/5/2008-25) "مھارات االتصال في أنماط التعلیم المختلفة" •

 Amid Eastف��ي اللغ��ة االنجلیزی��ة م��ن     TOEFLالح��صول عل��ى ش��ھادة   •

(1997). 

 .(2006) في الحاسب اآللي عام    ICTPالحصول على شھادة  •

• (Windows - word - excel - IT - database - internet - 

PowerPoint). ( 

 / 2 / 11بتاریخ      ICDL الحصول على رخصة القیادة الدولیة للحاسب اآللي  •



  .م2009

• (Windows - word - excel - IT - database - internet - 

PowerPoint).( 

  .الحصول على دورة إعداد القادة الریاضیین في الدورات األولیمبیة •

د الناش���ئین م���ن االتح���اد الم���صري للكاراتی���ھ                  الح���صول عل���ى دورة إع���دا  •

 .م2-10/3/2008

الحصول على دورة تدریبیة بعنوان بنوك األسئلة بكلی�ة التربی�ة الریاض�یة          •

 .م2010 /3/11-2للبنات بالقاھرة 

 .م 12/5/2011-8الحصول على دورة تنشیطیة لریاضة التایكوندو  •

م�ارس  "عمل�ي ونظ�ري   "للكاراتی�ھ التقلی�دي     الحصول على الدورة العلمی�ة       •

2012. 

 
 
 

   العلمیة المؤھالت
 ، بالق�اھرة  للبن�ات  الریاض�یة  التربیة كلیة م١٩٩٤ عام ریاضیة تربیة بكالوریوس - 

  . جدًا جید عام بتقدیر حلوان جامعة
 ، بالق�اھرة  للبن�ات  الریاض�یة  التربیة كلیة م١٩٩٨ عام الریاضیة التربیة ماجستیر - 

 أداء م��ستوى عل��ى المب��رمج التعل��یم اس��تخدام ت��أثیر"  وعنوانھ��ا حل��وان جامع��ة
  ". المبارزة مھارات بعض

 للبن�ات  الریاض�یة  التربی�ة  كلی�ة  م٢٠٠٢ عام الریاضیة التربیة في الفلسفة دكتوراه - 
 والتناف�سي  التع�اوني  ال�تعلم  اس�تخدام  ت�أثیر "  وعنوانھ�ا  حل�وان  جامع�ة  ـ�  بالقاھرة

  ".المبارزة ریاضة في والمھاري بدنيال األداء مستوى على
 الریاض�یة  التربی�ة  كلی�ة  الفردی�ة  والریاض�ات  المنازالت تدریب بقسم مساعد أستاذ - 

 ٢٤/٦/٢٠٠٧ .حلوان جامعة - بالقاھرة بناتلل
بق��سم ت��دریب المن��ازالت والریاض��ات الفردی��ة بكلی��ة التربی��ة الریاض��یة للبن��ات     أس��تاذ دكت��ور - 

 .26/2/2013 بالقاھرة

   
 الدراسة

 المب��ارزة بق��سم ت��دریب المن��ازالت والریاض��ات الفردی��ة بكلی��ة التربی��ة  ت��دریبأس��تاذ دكت��ور •

 .26/2/2013 الریاضیة للبنات بالقاھرة

بقسم ت�دریب المن�ازالت والریاض�ات الفردی�ة بكلی�ة التربی�ة الریاض�یة للبن�ات                أستاذ مساعد    •

 .24/6/2007 بالقاھرة

 ة والمنازالت بكلیة التربیة الریاضیة للبنات بالقاھرة ـ جامعة حلوان  بقسم الریاضات المائیمدرس •
26/5/2002. 

بقسم الریاضات المائیة والمنازالت بكلیة التربیة الریاضیة للبنات بالقاھرة ـ جامع�ة   مدرس مساعد  •

 .10/5/1998 حلوان

 ت بالق�اھرة ـ جامع�ة حل�وان    بقسم الریاضات المائیة والمنازالت بكلیة التربیة الریاضیة للبنامعیدة  •



29/10/1994. 

  كلیة  التربیة الریاضیة جامعة حلوانبكالوریوس •

 .1994 ,جید جدا :التقدیر  •

 

 :انشطة اخري

   . األولیمبیة الدورات في الریاضیین القادة إعداد دورة على الحصول - 
 می��ةوتن المجتم��ع خدم��ة لجن��ة نظمت��ھ ال��ذي العم��ل لمع��سكر واإلش��راف الم��شاركة - 

  بالكلیة البیئة
 س�ید  بمسرح للكلیة الفنیة األنشطة لختام الفني الحفل وتنظیم إشراف في المشاركة - 

  . بالھرم الفنون بأكادیمیة درویش
 الحرس بإدارة األمن لمشرفات المقامة التدریبیة الدورة في التدریب في االشتراك - 

  . بالقاھرة تللبنا الریاضیة التربیة بكلیة حلوان لجامعة الجامعي
  . بالكلیة والندوات العلمیة اللقاءات في االشتراك - 
   . بالكلیة السنوي العلمي المؤتمر في بالحضور االشتراك - 

لب�احثین الماج�ستیر    (س�یمینار )المشاركة في حلقات المناقشات العلمیة داخل الق�سم   -
 )  .والدكتوراه

  .لقسم وأمین سر المؤتمرالمشاركة في إعداد المؤتمر العلمي السنوي با -

المشاركة بالحضور ف�ي المناق�شات العلمی�ة لرس�ائل الماج�ستیر وال�دكتوراه بالق�سم         -
  .والكلیة

  .المشاركة في اللقاءات العلمیة والندوات بالقسم -

   المشاركة في اإلشراف على رسائل الماجستیروالدكتوراه بذات القسم     -         
  .            والكلیة

 والكلی��ات  الم��شاركة ف��ي مناق��شة رس��ائل الماج��ستیروالدكتوراه ب��ذات الق��سم والكلی��ة-
  . االخري

 .المشاركة في األعمال اإلداریة الخاصة بالقسم وسیر الدراسة -

  .المشاركة بأعمال الجودة الخاصة بالقسم -

 .االمشاركة في إعداد توصیفات وتقاریر مرحلتي البكالوریوس والدراسات العلی -

  .االشتراك في بطوالت عباس الرملي للكلیات المتخصصة سنویًا -

االشتراك في البطولة التخصصیة الثالثة للمبارزة بكلی�ة التربی�ة الریاضیة�ـ جامع�ة      -
 طنطا

  .اإلشراف على تدریب فریق التایكوندو بالكلیة -

  .اإلشراف على فریق السالح في بطولة الجامعات باإلسكندریة -

 .2002 :1994راك في أعمال االمتحانات كمالحظة منذ االشت -

  .االشتراك في لجان اختبارات القدرات الریاضیة للقبول بالكلیة -
  .القسم من الكلیة على اإلداري اإلشراف في االشتراك - 
  . ٢٠٠٩/٢٠١٠ العلمیة واألجھزة المختبر لجنة في عضو - 
  . العلمیة ةواألجھز المختبر لجنة سر أمین بأعمال القیام - 
 .٢٠١٠/٢٠١١ الثقافیة العالقات لجنة في عضو - 



 .٢٠١١/٢٠١٢ المكتبة لجنة في عضو - 
 .والطالب تعلیم شؤن لجنة عضو - 
  .والبحوث العلیا الدراسات لجنة عضو - 
الم��شاركة ف��ي إع��داد اس��تمارة معیاری��ة لتق��ویم م��ادة المب��ارزة ض��من م��شروع نظ��م    - 

 .وتم اعتماد وتطبیق االستمارة لتقویم الطالبات ,التقویم    للطالب واالمتحانات
اإلش��راف عل��ى الملتق��ى الت��دریبي لط��الب االتح��ادات الطالبی��ة و المعاھ��د العلی��ا      •

 .(م 30/1/2008م إلى  25/1/2008كلیات التربیة الریاضیة من  )المصـریة   

 .م26/10/2008 (اإلشراف في التربیة العملیة)حضور ندوة  •

م��ل المیكانیك��ا الحیوی��ة وعل��م الحرك��ة بكلی��ة التربی��ة الریاض��یة  ح��ضور ورش��ة ع •
 .م 28/12/2009للبنین جامعة اإلسكندریة في 

-13ح�ضور دورة المع�اییر األكادیمی�ة بكلی��ة التربی�ة الریاض�یة للبن�ات بالق��اھرة        •
 .م 15/4/2010

 (بحدیق��ة الجامع���ة  )ح��ضور حف���ل تك���ریم المتف��وقین ووض���ع حج���ر األس���اس    •
 .م لمنسق عام األنشطة الطالبیة 19/4/2010

-1ح��ضور دورة تق��ویم الطال��ب بكلی��ة التربی��ة الریاض��یة للبن��ات بالق��اھرة م��ن         •
6/6/2010.  

حضور دورة تحلی�ل ومراجع�ة النت�ائج التعلیمی�ة الم�ستھدفة للب�رامج والمق�ررات                 •
 .م 18/10/2010الدراسیة 

 2010/2011 ,2009/2010منسق عام األنشطة الطالبیة لجامع�ة حل�وان ع�ام     • 
 .م

 .حضور الدورة التدریبیة الخاصة بالكنترول • 
 األول الم��شترك العلم��ي الم��ؤتمر ف��ي بح��ث وع��رض بالح��ضور االش��تراك •

 تح�دیات  ضوء في لألطفال القوى وألعاب الریاضة" بعنوان ومحلي دولي بنشر
 نم�  الفت�رة  ف�ي  حل�وان  جامع�ة  بالق�اھرة  للبن�ات  الریاض�یة  التربی�ة  بكلی�ة " الع�صر 

 .م ٣١/٥/٢٠١٢-٣٠
 والریاض��ة البدنی��ة التربی��ة" االول ال��دولي الم��ؤتمر ف��ي بالح��ضور الم��شاركة •

 الق�اھرة  س�اعات  ١٠ ترب�وي  – اجتم�اعي  – نف�سي  منظور من "الحیاة وضغوط
 .م ٢٠١٢ اكتوبر

 الریاض�یة  التربی�ة  لكلی�ة  ال�سابع  ال�دولي  العلم�ي  الم�ؤتمر  في بالحضور المشاركة -
 ٣٠/٢/٢٠١٦ إلى ٢٩/٢/٢٠١٦ من الفترة يف بالقاھرة للبنات

 منذ عامللقبول بالكلیة منسق عام اختبارات القدرات الریاضیة  • 
  . م٢٠٢٠-٢٠١٣ 
 االش��تراك ف��ي اع��داد الج��داول الدراس��یة بالق��سم لمرحل��ة البك��الوریوس والدراس��ات  -

 .العلیا
 .الحصول على شھادة تقدیر من وحدة ضمان الجودة • 
 .لریاضیةعضو نقابة المھن ا • 
 .عضو نقابة المھن التعلیمیة • 



 .عضو نادي أعضاء ھیئة التدریس جامعة حلوان •

 

 :المؤلفات العلمیة

  ."الكاراتیھ للفرقة األولى  "المشاركة في إعداد كتاب منھجي في الكاراتیھ  •

المب�ارزة س�الح ال�شیش الفرق�ة        "المشاركة في إعداد كت�اب منھج�ي ف�ي المب�ارزة             •
 ."األولى 

 

  االھتمامات &المھارات

 .جیدة :اللغة االنجلیزیة •

 .القدرة علي العمل في فریق  •

 
 


