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 :بيانات عامة -1

 الحامولىعلى ا.د. نادية محمد زكى  االسم:

  استاذ طرق التدريسالوظيفة الحالية: 

 27/10/1954تاريخ الميالد: 

 متزوجةالحالة االجتماعية: 

 االسكندرية –فلمنج  –ش الفتح  67العنوان: 

 01224447731رقم الموبايل: 

     25410270201227  : الرقم القومى

                                   االلكتروني:البريد 

 المؤهالت العلمية: -2

 (:التدرج الوظيفي األكاديمي )الداخلي والخارجي -3

 الدولة الجامعة / المؤسسة التعليمية سنة االلتحاق بها الوظيفة

 1977 معيد

  

 1983 مدرس مساعد

 1989 مدرس دكتور

  نائب وحدة ضمان الجودة 

عضو في مجلس إدارة معمل 

 الميكانيكا الحيوية 

 

 

 :األنشطة التدريسية -4

 تدريب رياضي  -1

 علم حركة  -2

 تربية كشفية   -3

 طرق تدريس األلعاب الجماعية  -4

 التوجيه واإلرشاد التربوي   -5

 تدريب ميداني داخلي   -6

 تدريب ميداني خارجي   -7

 ألعاب صغيرة . -8

 

 الدولة الجامعة / المؤسسة التعليمية السنه الدرجة العلمية

جمهورية مصر  كلية التربية الرياضية للبنات باإلسكندرية 1977يونيو  البكالوريوس /الليسانس -1

 كلية التربية الرياضية للبنين باإلسكندرية 1983 الماجستير -2 العربية

 كلية التربية الرياضية للبنين  باإلسكندرية 1989 الدكتوراه -3
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 الدورات التدريبية:  -9

 اسم الجهة المانحة توقيت الدورة اسم الدورة م

1.    
 

 

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

 

 

 األنشطة البحثية: -10

 بحثى الماجستير والدكتوراه واألبحاث الدولية والمحلية المنشورة 

 جهة النشر التاريخ عنوان البحث م

1.  

دراسةةةةةةةةةةة لةةةةةةةةةةبع  ن ةةةةةةةةةةم الت سةةةةةةةةةةيم 
التربةةةةةةوي لتلميةةةةةةا الصةةةةةةفين الخةةةةةةامس 
والسةةةةةةةةةةةادس ادبتةةةةةةةةةةةةدا ي  ةةةةةةةةةةةةى درس 

للمرحلةةةةةةةةةة   التربيةةةةةةةةةة الرياضةةةةةةةةةية
 ادبتدا ية بمحا  ة ادسكندرية

 بحث الماجستير

 

2.  

دراسةةةةةة أنةةةةةر برنةةةةةام  م تةةةةةر  لتنميةةةةةة 
 –كةةةةةةةةس مةةةةةةةةن اإلحسةةةةةةةةاس  العضةةةةةةةةلي 

الحركةةةةةةةةةةي  واإلحسةةةةةةةةةةاس البصةةةةةةةةةةر  
 على مستو  أداء الونب الطويس

 بحث الدكتوراه

3.  

وضةةةةةةةةةةةةةةةي مسةةةةةةةةةةةةةةةتويات معياريةةةةةةةةةةةةةةةة 
دختبةةةةةةارات مشةةةةةةروب الليا ةةةةةةة البدنيةةةةةةة 

لتلميةةةةةةةةا وتلميةةةةةةةةاات ( 95-94لعةةةةةةةةام  
الصةةةةةةةةةةإ الرابةةةةةةةةةةي بةةةةةةةةةة دارة شةةةةةةةةةةرق 

 ادسكندرية.

  

4.  

وضةةةةةةةةةةةةةةةي مسةةةةةةةةةةةةةةةتويات معياريةةةةةةةةةةةةةةةة 
دختبةةةةةةارات مشةةةةةةروب الليا ةةةةةةة البدنيةةةةةةة 

( لتلميةةةةةةةةا وتلميةةةةةةةةاات 95-94لعةةةةةةةةام  
الصةةةةةةةةةإ الخةةةةةةةةةامس بةةةةةةةةة دارة شةةةةةةةةةرق 

 ادسكندرية

  

5.  

ت يةةةةةةةةةيم كةةةةةةةةةرة ال ةةةةةةةةةدم  ةةةةةةةةةى بعةةةةةةةةة  
المةةةةةةةةةةةدارس الرياضةةةةةةةةةةةية التجريبيةةةةةةةةةةةة 

 بجمهورية مصر العربية

  

6.  
دراسةةةةةة تحليليةةةةةة لبرنةةةةةام  كةةةةةرة ال ةةةةةدم 

 بالمدارس الرياضية التجريبية.
  

7.  

تطةةةةةةةةور المسةةةةةةةةتو  الكمةةةةةةةةى لةةةةةةةةبع  
ادختبةةةةةةةةةةةارات المهاريةةةةةةةةةةةة والبدنيةةةةةةةةةةةة 

( سةةةةةةنة 20-16  لناشةةةةةة ي كةةةةةةرة ال ةةةةةةدم
 بمحا  ة ادسكندرية
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 :على رسائل الماجستير والدكتوراه العلمىاألشراف  -11

8.  

المشةةةةةةةةةةكلت المرتبطةةةةةةةةةةة بالمن ومةةةةةةةةةةة 
التعليميةةةةةةةةةة التةةةةةةةةةي تواجةةةةةةةةةه الطةةةةةةةةةلب 

الرياضةةةةةةية الدارسةةةةةةين بكليةةةةةةة التربيةةةةةةة 
 وعل تها بالتحصيس الدراسي.

  األستاذية 

9.  

المشةةةةةةةةةةكلت المرتبطةةةةةةةةةةة بالمن ومةةةةةةةةةةة 
التعليميةةةةةةةةةة التةةةةةةةةةي تواجةةةةةةةةةه الطةةةةةةةةةلب 
الدارسةةةةةةين بكليةةةةةةة التربيةةةةةةة الرياضةةةةةةية 

 وعل تها بالتحصيس الدراسي.

  

10.  

تأنير استخدام منصة انطلق م ترحة  ى 

تعليم الونب الطويس على مستو  األداء 

 اإلصابةومعدس 

  

11.  

 اعلية استخدام الوسا ط التعليمية المختلفة 

 ى تحسين مستو  أداء بع  المهارات 

الحركية والتحصيس المعر ي  ى كرة اليد 

 لتلميا الحل ة النانية من التعليم األساسي

  

12.  

وحدة تعليمية م ترحة للجمباز وتأنيرها 

على بع  جوانب التعلم لمتعلمي الصإ 

او  ادحتياجات الخاصة الرابي من 

 السمعية بمحا  ة ادسكندرية.

  

 المرحلة عنوان الرسالة اسم الباحث م
تاريخ 

 المناقشة

 عبدالستار سالم الهدلة  .1
تقووووووويم مقوووووورر الكوووووورة الطووووووائرة لطووووووال  كليووووووة 

التربيووووووووة الرياضووووووووية بجامعوووووووووة البعووووووووث فوووووووووى 

 الجمهورية العربية السورية

 1/2015 الماجستير

 حسين سامى محمد كمال الدين   .2
تقووووووويم منهوووووواج الكوووووورة الطووووووائرة لطووووووال  كليووووووة 

 التربية الرياضية جامعة الكوفة بالعراق
 9/2015 الماجستير

 تامر صبرى محمد  .3

فعاليوووووووة اسوووووووتخدام اسووووووولو  الوووووووتعلم التبوووووووادلى 

لألموووووووام لتحسوووووووين مهوووووووارة التمريووووووور ألعلوووووووى و 

فوووووووووى كووووووووورة الطوووووووووائرة للمرحلوووووووووة الثانويووووووووووة 

 بجمهورية العراق

 9/2015 الماجستير

 حيدر عبد الكاظم خضير   .4
الصووووووووعوبات التووووووووى تعوووووووووق ممارسووووووووة الكوووووووورة 

 الطائرة بالمدارس اإلعدادية بالعراق
 2/2016 الماجستير

 محمد على محمد هاشم  .5
فعاليووووووة برنووووووامج تعليمووووووى ب سووووووتخدام العوووووورانس 

التمثيليووووة علووووى تعلووووم مهووووارة الضووووربة الخلفيوووووة 

 المستقيمة فى التنس للمبتدئين

 6/2016 الماجستير

 12/2017 الماجستيرالووووووتعلم األلكترونووووووى لتنميووووووة بعوووووو  المهووووووارات سمر عبدالرحمن عبدالعزيز   .6
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المهنيووووووة لمعلمووووووات التربيووووووة بالحلقووووووة األولووووووى  حسن غانم

 بمحافظة بورسعيدمن التعليم األساسى 

 إيناس هشام محمود عبدالحميد  .7

برنووووووووووووامج تعليمووووووووووووى مقتوووووووووووور  للمهووووووووووووارات 

الهجوميوووووووة فووووووووى كوووووووورة السووووووولة فووووووووى ضووووووووو  

اسووووولو  الووووونظم و تووووووايرة علوووووى بعووووو  نوووووواتج 

 التعلم للصف األول اإلعدادى 

  الماجستير

8.   
بارزان عثمان قادر رسول 

 كردى

فعاليوووووووة اسوووووووتخدام اسووووووولو  توجيوووووووة األقوووووووران 

علوووووى تعلوووووم بعووووو  المهوووووارات الهجوميوووووة فوووووى 

الثووووووامن األساسووووووى كوووووورة اليوووووود لطووووووال  الصووووووف 

 العراق -ب قليم الكردستان

  

 على كريم فنطيل  .9

فعاليوووووة تووووودريس مقووووورر كووووورة اليووووود فوووووى ضوووووو  

الموووووووودخل المنظووووووووومى علووووووووى نووووووووواتج الووووووووتعلم 

لطووووووووال  كليووووووووة التربيووووووووة الرياضووووووووية جامعووووووووة 

 القادسية

  الدكتوراه

 أية أحمد حسن بغدادى   .10

تطوووووووووووير المهووووووووووارات التدريسووووووووووية للطالبووووووووووة 

المعلموووووووة فوووووووى كووووووورة اليووووووود ب سوووووووتخدام دروس 

المشووووووووووواهدة النموذجيوووووووووووة بكليوووووووووووة التربيوووووووووووة 

 الرياضية باالسكندرية 

  الماجستير

 منصور على حسين سعيد  .11

تووووووووووواير اسووووووووووتخدام لعووووووووووب األدوار فووووووووووى درس 

التربيوووووووة الرياضوووووووية علوووووووى بعووووووو  المهوووووووارات 

 االبتدائيةالحياتية لتالميذ المرحلة 

 8/2013 ماجستير

 خديجة غلوم محمد جعفر  .12

برنووووووامج تعليمووووووي مقتوووووور  السووووووتخدام التقنيووووووات 

الترويووووووووة فووووووووي ضووووووووو  احتياجووووووووات الطالبووووووووة 

المعلموووووووة بقسوووووووم التربيوووووووة البدنيوووووووة والرياضوووووووة 

 بدولة الكويت

 ماجستير
12/

2010 

 وليد صال  على المساوى  .13

تووووووواير برنووووووامج تعليمووووووى باسووووووتخدام الوسووووووائ  

المتعووووووددة علووووووى تنميووووووة الكفايووووووات التدريسووووووية 

 للطال  المعلمين فى السباحة

 3/2012 دكتوراه

14.  
مصووووووووووووطفى عبوووووووووووود العزيووووووووووووز 

 عابدين

تحديوووووووود معوقووووووووات تنفيووووووووذ النشوووووووواط الكشووووووووفى 

بالحلقووووووووة الثانيووووووووة موووووووون التعلوووووووويم األساسووووووووي 

 بمحافظة كفر الشيخ

 4/2008 ماجستير

15.  
السوووووووووووويد فووووووووووووتح   تنتووووووووووووين

  

اسووووووووتراتيجية الووووووووتعلم حتووووووووى أاوووووووور اسووووووووتخدام 

الووووووتمكن علووووووى مهووووووارة تخطووووووي  درس التربيووووووة 

التوووووودريب الميوووووودانى  ة الرياضووووووية لطووووووال  موووووواد

  الداخلي بالكلية

 5/2008 ماجستير

 مصطفى حممد مجعة  .16

برناااااااااااارمى تررتىااااااااااااى  ر ااااااااااااى  رباااااااااااا     راااااااااااار    ااااااااااااى بعاااااااااااا  
تملهااااااااااااااااار تخل تير واااااااااااااااااة  ت  اااااااااااااااااو  ت   واااااااااااااااااة  ت   مر واااااااااااااااااة 

 اإلبتدائية   الموذ تملر  ة

 9/2010 دكتوراه

 مد  رطف ت ديبحم  .17
 ااااااااااااارر  تااااااااااااااا تدت  بعاااااااااااااا   ااااااااااااااار وب ت   ذيااااااااااااااة تملر ااااااااااااااد  

ىف ت عااااااااااااااااااار   ت رير اااااااااااااااااااوة  طاااااااااااااااااااال    ء   حسااااااااااااااااااا  ت  ت
   وة ت رتبوة ت رير وة   بن 

 1/2013 ماجستير

 رخدجية غ    حممد  عف  .18

معاااااااااااااري  م رت اااااااااااااة    واااااااااااااو  ت طاااااااااااااال  تملع مااااااااااااا  ب سااااااااااااا  
ت بدنواااااااااااة  ت رير اااااااااااة ب  واااااااااااة ت رتبواااااااااااة ت ارااااااااااااوةىف ت رتبواااااااااااة 

     ة ت   يت ىف   ء م ط برخل تجل  
 

 4/2014 دكتوراه

 3/2015 دكتوراهت  فرياااااااااااااااااااارخل ت  د يسااااااااااااااااااااوة ت ال مااااااااااااااااااااة ملع اااااااااااااااااااا  ت رتبوااااااااااااااااااااة  خر د  بد تهلر   حممد  .19
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ت رير اااااااااااااااوة ألر  اااااااااااااااة ت  ع اااااااااااااااو  ت ارااااااااااااااااى ىف تاااااااااااااااا تدت  
  ت   نورخل ت  ع وموة

 م اى بد تهلل اعود   .20
 اااااااااجر  برنااااااااارمى   عااااااااار   هودياااااااااة   اااااااااى بعااااااااا  ت  اااااااااد تخل 
تير وااااااااااااة  تملهاااااااااااار تخل ت اراااااااااااااوة    اااااااااااار  ت  ااااااااااااد   ااااااااااااد  

 يةمدت س ت رتبوة ت ف ر   الموذ
 7/2009 ماجستير

  بر   بد ت ر تق طه  .21

فر  وااااااااااااااااة تااااااااااااااااا تدت  تااااااااااااااااارتت و وة ت اااااااااااااااار الخل تملعرفوااااااااااااااااة 
(web. Quest  ىف حتسااااااااااااااااااااا  تجلرناااااااااااااااااااااب تملعااااااااااااااااااااارىف )

تملهاااااااااااار تخل تير واااااااااااااة  ااااااااااااد س ت رتبوااااااااااااة ت رير اااااااااااااوة  بعاااااااااااا  
    موذتخل تملر  ة ت  دت ية

 8/2014 ماجستير

 تمحد حممد  مرل شعبرن  .22
  وااااااااااااو  ت ساااااااااااا  ا تملهاااااااااااا  ملع مااااااااااااى ت رتبوااااااااااااة ت رير ااااااااااااوة ىف 

 5/2017 ماجستير ر   ء ت    ين تملعرص

 ارمل حممد   ى فرنرنة  .23
 طاااااااااااااا ير م اااااااااااااار تخل طاااااااااااااارق ت  ااااااااااااااد ي  ب  واااااااااااااا  ت رتبوااااااااااااااة 
ت بدنوااااااااااااااة ب وبواااااااااااااار ىف  اااااااااااااا ء معااااااااااااااري  تجلاااااااااااااا     صاااااااااااااا  

  د ي 
 7/2015 دكتوراه

 شفوع شعبرن  سن   ى  .24
 ااااااااااااااااجر  ت اااااااااااااااا ع   ت ن اااااااااااااااا  ىف    س ت رتبوااااااااااااااااة ت رير ااااااااااااااااوة 
  اااااااااااى بعااااااااااا  نااااااااااا ت ى ت ااااااااااا ع     المواااااااااااذ تي  اااااااااااة ت  رنواااااااااااة 

 من ت  ع و 
 7/2015 دكتوراه

  زمة حممد تيرت   ت الىف  .25
ت  عاااااااااااار  ت  ع وموااااااااااااة   ااااااااااااى  ااااااااااااجر  برناااااااااااارمى برااااااااااااا تدت  

    تء بعاااااااااااا  تملهاااااااااااار تخل تير وااااااااااااة ت اراااااااااااااوة  ت عم واااااااااااارخل
 تيسربوة   الموذ ت صف ت  ل ت ب دتىى

 5/2015 دكتوراه

 حمم     ى  بد ت عزيز مر ى  .26
 اااااااااااااجر  تاااااااااااااا تدمل ت  اااااااااااااد ي  ت عال اااااااااااااى   اااااااااااااى  نمواااااااااااااة 

 9/2017 ماجستير تإل  تا تي   ر ى   م ف ف 

   ى  رفة   ى  سن  .27
 اااااااااااااجر  تاااااااااااااا تدت  ت صاااااااااااااا   تمل حر اااااااااااااة رالرواااااااااااااة ت بعاااااااااااااار  
  اااااااااااااااااى  ع ااااااااااااااااا  تملهااااااااااااااااار تخل تير واااااااااااااااااة باااااااااااااااااد س ت رتبواااااااااااااااااة 

 ت رير وة   مر  ة
 2/2016 ماجستير

 تمحد حممد  بد تي و   .28
 ااااااااااااااااجر  ت  ااااااااااااااااد ي  ت  ااااااااااااااااجم ى مل اااااااااااااااار  طاااااااااااااااارق  ااااااااااااااااد ي  

  اااااااااااااااااى تملهااااااااااااااااار تخل ت  د يساااااااااااااااااوة   ت  عااااااااااااااااار  تجلمر واااااااااااااااااة
   طال  تملع م 

 5/2016 ماجستير

  رمر حممد  بد تملنع   .29
  ااااااااااااااا ب حم ااااااااااااااا   مااااااااااااااانهى ت رتبواااااااااااااااة ت رير اااااااااااااااوة ىف  ااااااااااااااا ء 

ت ن اااااااااااااااااااااااااطة ت دتخ واااااااااااااااااااااااااة  ت ر  واااااااااااااااااااااااااة   ت  ور ااااااااااااااااااااااااارخل
   مر  ة ت ب دتىوة

  ماجستير

 ر  ر  قنر   مرب ا  ح  .30
برناااااااااااااااارمى ت عاااااااااااااااار  صاااااااااااااااا      نموااااااااااااااااة ت  ت ا ت بصاااااااااااااااار  
 تمل ااااااااااااارس   رااااااااااااار    اااااااااااااى حتسااااااااااااا  تملهااااااااااااار تخل ت ارااااااااااااااوة 

   الموذ
 4/2016 دكتوراه

  نرن  بد ت  ر   ت سرىح  .31
ت  تء ت  د يسااااااااااااااااااااى   الق اااااااااااااااااااااه باااااااااااااااااااار غرتت  ت نفساااااااااااااااااااااى 

 3/2015 دكتوراهت رتبوااااااااااااة ت رير اااااااااااااوة ىف مر  ااااااااااااة ت  ع اااااااااااااو    ااااااااااااد  مع ماااااااااااااى
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