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 الخبرات

 
  و حتى اآلن 1997كلية تربيه رياضيه للبنات بالجزيره                      منذ 

 بقسم تدريب المنازالت و الرياضات الفرديه دكتورأستاذ الوظيفة: 

 :ةمهام الوظيفي

 تدريس مادة المنازالت للفرقه األولى و الثانيه و الثالثه . -

 تدريس مادة التدريب التخصصى تخصص )مبارزة( للفرقة الرابعة . -

 تدريس مادة تطبيقات تخصصيه للفرقه الرابعه شعبة تعليم . -

 تدريس مادة تخطيط برامج للفرقه الرابعه شعبة تدريب . -

 الرابعة شعبة تدريب.تدريس مادة المدرب الرياضى للفرقة  -

 تدريس مادة تطبيقات تخصصية فى االدارة للفرقة الرابعة شعبة إدارة. -

 .و الدكتوراةتدريس الدراسات العليا لمرحلتى الدبلوم و الماجستير -

امكانات و منشئات( انتداب فى  -علم حركة-تدريس مواد )علم النفس الرياضى -

 2014/2015المعهد التكنولوجى العالى للعام الجامعى 

 

 

 

 

 

 الدورات التدريبية

  2/9/2013-1  " التخطيط االستراتيجى دورة تدريبية في •

 .29/8/2013-28الجوانب المالية و القانونية فى االعمال الجامعية" دورة تدريبية في •

 .2014 /15/5 -14" إدارة الوقت و االجتماعات" دورة تدريبية في •

 "2016/10/22،15 االرشاد االكاديمى " دورة تدريبية في •

 17-2016/7/18مشروعات البحوث التنافسية المحلية و العالمية" دورة تدريبية في •
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" 

 "2104/2/13دورة تدريبية فى"كيفية استخدام بطاقة االداء  •

 

 

 

 الدراسة

 2018 /3  بقسم تدريب المنازالت و الرياضات الفردية تدريب المبارزة أستاذ  -

 7/2012  ب المنازالت و الرياضات الفرديه أستاذ مساعد بقسم تدري -

 2005دكتوراه  -

 2001ماجستير  -

 1997بكالوريوس  -

 التقدير العام جيد جدا   -

 

 

 انشطة اخري:

  2وضع إمتحانات للفرقه الثانيه لمادة المنازالت  -

 وضع اإلمتحانات للفرقه الرابعه شعبة تدريب لمادة التدريب التخصصى -

 تدريب لمادة تخطيط البرامج شعبةوضع اإلمتحانات للفرقه الرابعه  -

  وضع اإلمتحانات للفرقه الرابعه شعبة تعليم لمادة تطبيقات تخصصيه -

 المرشد االكاديمى لقسم تدريب المنازالت و الرياضات الفردية  -

 2022حتى  2014أمين سر مجلس القسم من  -

 االشتراك فى امتحان تأهيلى الدكتوراة  -

مين سر مجلس لجنة شئون التعليم و الطالب لثالث فترات مع د/ مرفت الطوانسى ا -

 و د/ الهام عبد المنعم و د/ مروة الدهشورى .

 منسق معيار" إدارة الجودة و التطوير" -

 حتى االن" 2007من" عضو تنفيذى فى فريق الجوده بالكليه  -

 بالكليةالمشاركة فى إعداد الدليل الخاص بوحدة ضمان الجودة  -

 ترات مرحلتي البكالوريوس والدراسااالشتراك في اعداد توصيفات وتقارير مقر -

  .العليا 

 -ل:على الرسائالشراف ا
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بعنوان"تأثير برنامج مقترح باستخدام تحمل االداء و سرعة رد الفعل المركب على ماجستيررسالة  -1

 برياضة الكاراتية"فاعلية الهجوم المضاد و نتائج المباريات لالعبى الكومتية 

تأثير التدريب المتقاطع "كروسفت" على بعض القدرات البدينه ومستوى االداء المهارى لالعبى  -

 فو تاولو . الكونغ

 استخدام تمرينات التايبو لتطوير بعض القدرات البدنيه وعالقتها بمستو االداء المهارى لالعبى الكونغ -

 . فو ساندا

ب الدائرى وتاثيره على مستوى بعض المتغيرات البدنيه والمهاريه برنامج مقترح باستخدام  التدري -

 للساندا فى رياضه الكونغ فو .

 .تاثير تدريبات البريكلتكس على بعض القدرات البدنيه الخاصه ومستوى االداء فى رضايه المبارزه  -

 . تاثير تدريبات االنسينتى على بعض الكفاءه البدنيه والمهاريه على العبى الكاراتيه -

 

 مناقشات الرسائل :

 

منافشة رسالة ماجستيربعنوان" استخدام تدريبات الرؤية البصرية و تاثيرها على عض المهارات  -

 الهجومية فى رياضة الجودو"

 تاثير تدريبات المنافسه على مستوى التحمل الحيوى والنشاط الهجومى لالعبات مسابقه الكروجى . -

 .وحتى االن 2005منذمنازالت و الرياضات الفردية عضو بمجلس قسم تدريب ال -

 . االولىاالشتراك في اعمال كنترول الفرقة  -

 الدكتوراة( -الماجستير -القيام بالمالحظة فى امتحانات الدراسات العليا لمراحل )الدبلوم -

 .االشتزاك في اعمال االمتحانات التطبيقية للفرق الدراسية االربعة  -

 .االشتراك في لجان امتحانات القدرات الرياضية للقبول بكليات التربية الرياضية  -

 لمادة   و الثالثة الثانيةاالولى و االشتراك في تصحيح االمتحان النظري للفرق   -

تطبيقات  -تطبيقات تعليم -المدرب الرياضى -و الفرقة الرابعةلمواد) تخطيط برامج التدريب المنازالت

 إدارة(

 الكلية للفرق االربعة.بأعمال الدعم األكاديمي لطالبات  القيام -

 .القيام بأعمال االرشاد االكاديمى لطالبات الدراسات العليا لمرحلتى الدبلوم و الماجستير -

الفنى ضمن مشروع  لمبارزةالمشاركة  في اعداد استمارة معيارية لتقويم مادة ا -

 المقترح األسلوب وتطبيق اعتماد تطوير نظم التقويم للطالب واالمتحانات ، وتم

 . التقويم استمارات خالل من الفنى الجمباز في الطالبات لتقويم

 .االشتراك في المؤتمرات العلمية داخل وخارج الكلية -

الرياضى"ف الفترة من " االبداع  االشتراك بعرض ومناقشة بحث في المؤتمر العلمي -

 Distinguishing psychological characteristics ofبعنوان" 2012 5-10

expert fencers in the three weapon”  
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االشتراك فى المؤتمر العلمى الدولى الرابع لكلية التربية الرياضية بنين الزقازيق ببحث  -

ت البدنية و مستوى االداء على بعض المتغيرا TRXبعنوان" فاعلية أستخدام التدريب 

 المهارى لدى ناشئى سالح سيف المبارزة"

 حضور المناقشات العلمية للماجيستير والدكتوراه -

 حضور سيمنارات القسم والك -

 عضو نادى جامعة حلوان  -

       عضو نقابة المهن الرياضية -

 

 

 انجازات:

البكالوريوس و الدراسات اتمام اعمال الجودة للمواد التى يتم تدريسها لمرحلتى  -

 العليا.

اتمام اعمال جميع التقارير المجمعة لالقسام العلمية بالكلية لمعيار إدارة الجودة و  -

 التطوير.

 

 

 

 

 

 

 

 

 المهارات& االهتمامات

 اللغة االنجليزية: جيدة -

 القدرة علي العمل في فريق  -

 


