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 السيرة الذاتية

 

 هالة عيد محمد إبراهيم:  مـــــــــــــــاالس. 

 7291/  92/3: الدــــالمي تاريخ. 

 القاهرة/ الدقى: الدــــــالمي مكان. 

 يةمصر :هــــــيـــــــالجنس. 

 ةمسلم :ةـــــــــــــــــالديان. 

 جامعة حلوان -بكلية التربية الرياضية   مدرس دكتور :  ةــــــــفــالوظي 

   فسيولوجيا تخصص  –قسم العلوم الحيوية والصحة الرياضة : القسم العلمى

 الرياضة

 ىـــااللكترون البريد:   hala.eid@pef.helwan.edu.eg 

 مدينة الضباط بالرماية791 :نوانــــــــــــــــــــالع. 

 67621999039   :فـــــــــــــــــــــالهات 
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  العلميهالمؤهالت: 

 - الشــرف متياز مع مرتبة إبتقدير  هـــه رياضيــــوس تربيــبكالوري 

 (خالل األربع سنوات الدراسة الدفعــة ىأول)               

 -  حاصلة على درجة الماجستير فى علوم الصحة الرياضية من الجامعة اإليطالية

 2111فى عام Foro Italico ) )بروما   

 -  2112التربية الرياضية للعام الجامعى حاصلة على درجة الماجستير فى 

 -  حاصلة على درجة الدكتوراه فى الفلسفة الرياضية بقسم العلوم الحيوية

 .2112جامعة حلوان  -والصحة الرياضية

 المهام داخل الكلية 
 نائب وحدة تكنولوجيا المعلومات بالكلية. 

  بالكليةمسئول عن موقع تفعيل إيميالت أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم. 

 ختبارات والقياسات الفسيولوجية بمعمل جهزة لإلمسئول عن عمل بعض األ

 .فسيولوجيا الرياضة بالكلية

 اإلشتراك فى اعمال الجودة داخل القسم العلمى. 

 تدريس مواد لمرحلة الدبلوم تخصص فسيولوجيا الرياضة. 

 شعبة تدريب -تدريس مادة فسيولوجيا الرياضة وقياساتها المعملية للفرقة الرابعة. 

 تدريس مادة فسيولوجيا الجهد البدنى للفرقة الثانية. 

 من جامعة حلوان عليها ةالدورات الحاصل

  إدارة الوقت واالجتماعات.  

   النشر العلمي.  

   استخدام التكنولوجيا في التدريس.   

  تصال فى أنماط التعليم المختلفةمهارات اال. 

   نظم االمتحانات وتقويم الطالب.  

   حوث التنافسية المحلية والعالميةمشروعات الب. 

 لبريطانىمن المعهد الثقافى ا عليها ةالدورات الحاصل
  دورة تدريب القيادات الرياضية الشابة(Young Leader  .) 

  دورة تدريب المدرب المحلى (Local Tutor .) 

  سياسات حماية حقوق الطفلدورة Children Rights. 
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 عليه ةالشهادات الحاصل

 حاصلة على الرخصة الدولية لقيادة الكمبيوتر ICDL . 

   حاصلة علىTOEFL -  score 500  من جامعة القاهرة 

  الصديق االمثل  )  االقليمى االولشهادة مشاركة فى تنظيم المؤتمرBest 

Buddies(  ) 2111عام.) 

  الصديق االمثل  )  مهرجان المشى من اجل الصداقةشهادة مشاركة فى تنظيم

Best Buddies )(.2111عام ) مصر 

  شهادة مشاركة فى الدورة التدريبية لإلعداد النفسى الرياضى تحت عنوان (

 .31/11/2111-22 خالل الفترة من( التدريب العقلى للمدربين

 :المؤتمرات العلمية

المشاركة فى المؤتمر العلمى الدولى السابع بكلية التربية الرياضية بنات بالقاهرة  -

2112 

 بفندق جراند حياه بالقاهرةالثانى عشر الذى عقد المشاركة فى مؤتمر الطب البشرى  -

2112 

المنعقد  لكبار السن  ببحث فى المؤتمر الدولي لعلوم الرياضة و األعصاب  لمشاركة ا -

 2115من سبتمبر 5-2فى ألمانيا بمدينة مجدبرج في الفترة من 

المشاركة فى المؤتمر الدولى تحسين األداء الرياضى الذى عقد فى الجمهورية  -

 12-11التونسية المعهد العالى للرياضة والتربية البدنية جامعة صفاقس فى الفترة من 

 2115يونيه

طب البشرى الحادى عشر  الذى عقد بفندق جراند حياه المشاركة فى مؤتمر ال -

 .2115يونيه 12-11بالقاهرة فى الفترة من 

المشاركة فى المؤتمر اإلقليمى األول لمنطقة الشرق الوسط وشمال افريقيا بالقاهرة  -

2111 

 .2111المشاركة فى مؤتمر الطب البشرى العاشر بفندق جراند حياه بالقاهرة  -

 2113الطب البشرى الثامن بفندق جراند حياه بالقاهرة المشاركة فى مؤتمر  -

بعنوان (  بنشر محلى ودولى) المشاركة فى تنظيم المؤتمر العلمى المشترك األول  -

الرياضة والعاب القوى لألطفال فى ضوء تحديات العصر بمركز إعداد القادة 

 .2112بالقاهرة 

 -ربية الرياضية بنين بالهرمالمشاركة فى تنظيم مؤتمر اإلبداع الرياضى بكلية الت -

 .2112جامعة حلوان 

http://www.facebook.com/bestbuddies
http://www.facebook.com/bestbuddies
http://www.facebook.com/bestbuddies
http://www.facebook.com/bestbuddies
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بجامعة  2111لعام " "TEMPUSالمشاركة فى تنظيم المؤتمر الختامى لمشروع  -

 .حلوان

 :الخبرات العملية

العمل  كأخصائى رياضى فى دار المراسم لضباط الشرطة بالجزيرة من  -

2112:2111  

 2111حتى  2112عامالعمل كأخصائى رياضى فى صحتى جيم بحدائق األهرام  -

السفر إلى إيطاليا للممارسة العملية فى معامل فسيولوجية الرياضة بجامعة إيطاليا  -

 .2111(Foro Italico) بروما 

السفر إلى ألمانيا للممارسة على كيفية عمل التأهيل لالعبين المصابين ولكبار السن  -

 .(cologne)2010 الذين يعانون من أمراض العصر المزمنة بجامعة 

السفر إلى فيينا للممارسة العملية فى معامل فسيولوجيا الرياضة وقياساتها المعملية  -

 .Schmelz 2111بجامعة 

 .2112-2112العمل كمدربة فى النادى الصحى الملحق بمستشفى مصر الدولى عام -


