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 :بيانات عامة -1

 نوال إبراهيم على شلتوتأ.د/  االسم:

  أٍستاذ طرق التدريس الوظيفة الحالية:

 22/10/1954تاريخ الميالد: 

 أرملة الحالة االجتماعية: 

 ش عبداللطيف الزرقانى ميامى 3 العنوان: 

 01227323088رقم الموبايل: 

       25410221801383 : الرقم القومى

                                   dr.nawalshaltot@yahoo.com االلكتروني:البريد 

 المؤهالت العلمية: -2

 (:التدرج الوظيفي األكاديمي )الداخلي والخارجي -3

 الدولة الجامعة / المؤسسة التعليمية سنة االلتحاق بها الوظيفة

 معيد
1977 

جامعة  للبنينلتربية الرياضية كلية ا

 حلوان
 ج.م.ع

 مدرس مساعد
1981 

جامعة  –كلية التربية الرياضية بنين 

 حلوان
 ج.م.ع

 مدرس دكتور
1986 

جامعة  –كلية التربية الرياضية بنين 

 اإلسكندرية
 ج.م.ع

 1991 أستاذ مساعد
جامعة  –كلية التربية الرياضية بنين 

 اإلسكندرية
 ج.م.ع

 1996 استاذ
جامعة  –كلية التربية الرياضية للبنين 

 اإلسكندرية
 ج.م.ع

 

 :األنشطة التدريسية -4

 . 1991القيام بتدريس مادة طرق التدريس لمرحلة الدراسات العليا من عام  -1
 القيام بتدريس مادة االمكانات والمنشآت الرياضية لمرحلة الدراسات العليا . -2

 الدراسات العليا .القيام بتدريس مادة النمو المهنى لمعلم التربية الرياضية لمرحلة  -3

تدريس مادة مناهج التربية البدنية و الرياضة و حقوق االنسان لمرحلة الدراسات العليا نظام الساعات  -4

 المعتمدة

 الدولة الجامعة / المؤسسة التعليمية السنه الدرجة العلمية

جامعة لتربية الرياضية  بنين كلية ا 1977 البكالوريوس /الليسانس -1

 حلوان
 ج.م.ع

جامعة لتربية الرياضية  بنين كلية ا 1981 الماجستير -2

 حلوان
 ج.م.ع

جامعة  –كلية التربية الرياضية بنين  1986 الدكتوراه -3

 اإلسكندرية
 ج.م.ع

جامعة  –كلية التربية الرياضية بنين  1991 أستاذ مساعد -4

 اإلسكندرية
 ج.م.ع

جامعة  –كلية التربية الرياضية بنين  1996 أستاذ  -5

 اإلسكندرية
 ج.م.ع
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 تدريس مادة المنهج التكنولوجى التربوى الرياضى لمرحلة الدراسات العليا لنظام الساعات المعتمدة. -5

االحتياجات الخاصة لمرحلة الدراسات العليا نظام تدريس مادة طرق تدريس االنشطة الرياضية لذوى  -6

 الساعات المعتمدة.

 تدريس مادة طرق التدريس للفرق المختلفة بكلية التربية الرياضية للبنين اسكندرية .  -7

 تدريس مادة مناهج التربية الرياضية بكلية التربية الرياضية للبنين بأبى قير .  -8

 رياضية بكلية التربية الرياضية للبنين باالسكندرية .تدريس مادة تاريخ التربية البدنية وال -9

 تدريس مادة االصول التربوية للتربية الرياضية. -10

 اإلشراف على التدريب الميدانى بالكلية . -11

 الدورات التدريبية:  -12
 اسم الجهة المانحة توقيت الدورة اسم الدورة م

  -"عاليدورة "المراجعون الخارجون للتعليم ال  .1
إلى  8/3/2009

 م12/3/2009

الهيئة  القومية لضمان جودة التعليم 
 واالعتماد

2.  
نماذج  - عاليالدورة المتقدمة للمراجعين الخارجين للتعليم ال

  -المحاكاة"

إلى  22/3/2009
 م25/3/2009

الهيئة  القومية لضمان جودة التعليم 
 واالعتماد

  - عاليالخارجيون للتعليم الدورة نظم معلومات المراجعون   .3
إلى  6/3/2009

 م6/3/2009

الهيئة  القومية لضمان جودة التعليم 
 واالعتماد

  -عالي"للتعليم الدورة "التعلم الفعال لمؤسسات   .4
إلى  5/5/2009

 م7/5/2009

الهيئة  القومية لضمان جودة التعليم 
 ،واالعتماد

  -" عاليللتعليم الدورة " تقويم نواتج التعلم  لمؤسسات   .5
إلى  3/5/2009

 م.4/5/2009

الهيئة  القومية لضمان جودة التعليم 
 واالعتماد

  -" دورة " المعايير االكاديمية  .6
إلى  19/5/2009

 م21/5/2009

الهيئة  القومية لضمان جودة التعليم 
 واالعتماد

 نماذج المحاكاة - عاليللتعليم ال المكثفةدورة ال  .7
 إلى 22/3/2009

25/3/2009 
الهيئة  القومية لضمان جودة التعليم 

 واالعتماد

8.  
دورة " تدريب المدربين علي تصميم المناهج وكتابة توصيف 

 وتقرير البرامج والمقررات الدراسية
 

المركز القومي لتنمية قدرات اعضاء 
 هيئة التدريس والقيادات 

) فرع الشرق االوسط وشمال افريقيا 
للمجلس الدولي للمدربين المعتمدين( 

IBCT. 
 األنشطة البحثية: -13

 بحثى الماجستير والدكتوراه واألبحاث الدولية والمحلية المنشورة 

 جهة النشر التاريخ عنوان البحث م

1.  

أثررررررر اسررررررتخدام اةدوات واةجهرررررر ة  ررررررى االحصررررررا  
برررررردرس التربيررررررة الرياضررررررية علررررررى تنميررررررة بعرررررر  
مكونررررررررررات اللياقررررررررررة البدنيررررررررررة لت ميررررررررررذ الصررررررررررف 

 السادس من التعليم اةساسى باالسكندرية .

 

 

2.  
أثر استخدام بع  الوسائل التعليمية لتحسين 

 القدرات البدنية للت ميذ المتخلفين عقلياً .
 

3.  

برنامج ألعاب صغيرة لتطوير دقة اةدا  وأثره على 
بع  المهارات الحركية  ى درس التربية الرياضية 

 لت ميذ المدرسة االبتدائية .
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 :على رسائل الماجستير والدكتوراه العلمىاألشراف  -14

4.  

درس أثر تمرينات مقترحة لتنمية الرشاقة  ى 
سنوات  7 – 6التربية الرياضية للتلميذات من سن 

. 

  

5.  
 عالية التربية العملية  ى االستفادة من  من درس  

 التربية الرياضية . 
  

6.  

تأثير البرنامج المنظم ةطفال دور الحضانة على  
مستوى بع  المهارات الحركية اةساسية وقد تتم 
الترقية بهذه اةبحاث إلى درجة أستاذ مساعد طرق 

 تدريس .

  

7.  
تطور نمو المهارات الحركية اةساسية لت ميذ 
 الحلقة اةولى من التعليم اةساسى باالسكندرية 

  

8.  
دراسة ديناميكية الحمل بدرس التربية الرياضية 

 للمرحلة االبتدائية باالسكندرية .
  

9.  

 عالية استخدام أسلوب التعليم باالكتشاف لوحدة 
تنمية بع  دراسية بدرس التربية البدنية على 

القدرات والمهارات الحركية لت ميذ المرحلة 
 االبتدائية باالسكندرية .

  

10.  

تأثير تمرينات ع جية مقترحة بدرس التربية 
الرياضية على بع  التشوهات القوامية لت ميذ 
 الحلقة اةولى من التعليم اةساسى باالسكندرية .

  

11.  

التربية تأثير برنامج حركية مقترح بدرس 
الرياضية على اةدا  الحركى والمهارى للت ميذ 

 المتخلفين عقلياً .
  

12.  

 عالية استخدام أسلوب التدريس المصغر  ى تنمية 
بع  مهارات التدريس لدى طالبات التربية العملية 

وأثره على التحصيل المهارى واإلدراك الحركى 
 للت ميذ بدرس التربية الرياضية .

  

   المهنية لمعلم التربية الرياضية .اةسس   .13

14.  
دراسة تقويمية لألدا  التدريسى للطالبات بكليات 

 التربية الرياضية 
  

تاريخ  المرحلة عنوان الرسالة اسم الباحث م

 المناقشة

تقومي مكونات منظومة الرياضة املدرسية بليبيا ىف ضوء معايري  محيد رجب السويح  .1
 العربيبة   التعليم قبل اجلامعى جبمهورية مصر 

 7/2014 دكتوراه

معايري مقرتحة ملعلم الرتبية الرياضية يف ضوء متطلبات  إميان حممد رمضان  .2
 اجلودة واإلعتماد يف التعليم

 3/2011 دكتوراه

أثر استخدام كال من التعليم الشكلي واإلدراكي على  العماريأمساء حممد سامل   .3
اكتساب األداء اجليد يف سباحة الزحف على البطن 

 للمبدئني

 2012 دكتوراه

منوووووووووووووووائ الووووووووووووووتعلم البنووووووووووووووائي وأثوووووووووووووور  علووووووووووووووى  سووووووووووووووني بعوووووووووووووو   برامحد عيسى صا  .4
املهوووووووووووووووووارات الركيوووووووووووووووووة والياتيووووووووووووووووو  والت صووووووووووووووووويل املعوووووووووووووووووريف يف 

 الرياضية لتالميذ املرحلة اإلع  ةالرتبيةالرياضية لتالميذ املرحلة اإلعداديدرس 

 6/2012 دكتوراه
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توووووووووووووملثري إسوووووووووووووتخدام املووووووووووووود ل املنظوووووووووووووومى ىف تعلووووووووووووويم بعووووووووووووو   حمسن حممد حممد سلطح  .5
املهوووووووووووووارات الركيووووووووووووووة والت صووووووووووووويل املعوووووووووووووورىف والقووووووووووووودرة علووووووووووووووى 
التفكووووووووووووري ا بتكووووووووووووارت بوووووووووووودرس الرتبيووووووووووووة الرياضووووووووووووية لتالميووووووووووووذ 

 املرحلة ا عدادية

 4/2012 دكتوراه

6 

 
تقوووووووووومي دليووووووووول معلوووووووووم ومعلموووووووووة الرتبيوووووووووة الرياضوووووووووية للصوووووووووف  إبراهيم سعد الدين إبراهيم

السوووووووووووووووووووادس ا بتووووووووووووووووووودائي  ووووووووووووووووووودارس الرتبيوووووووووووووووووووة الفكريوووووووووووووووووووة 
   افظة أسوان

 7/2008 ماجستير

الرتبيوووووووووة بنووووووووواء وحووووووووودات دراسوووووووووية لرياضوووووووووة اجلوووووووووودو  ووووووووونه   على أبو عجيلة عبد اهلل الزروق 7
البدنيوووووووووووة لتالميوووووووووووذ الشووووووووووو  ال وووووووووووا  مووووووووووون مرحلوووووووووووة التعلووووووووووويم 

 األساسى باجلماهريية الليبية

  دكتوراه

برنوووووووووووووام  مقووووووووووووورتض إلعوووووووووووووداد معلموووووووووووووى الرتبيوووووووووووووة الرياضوووووووووووووية  مجعة صب ى ط  غباشى 8
 للتدريس لذوت ا حتياجات اخلاصة

 5/2011 دكتوراه

البدنيوووووووووووة ىف ضووووووووووووء احتياجوووووووووووات مووووووووووونه  مقووووووووووورتض للرتبيوووووووووووة    على سعد حبيب الضامر 9
الرابووووووووووو  واخلوووووووووووامس   الالوووووووووووة القواميوووووووووووة لتالميوووووووووووذ الصوووووووووووفني
 من املرحلة ا بتدائية بدولة الكويت

 12/2011 دكتوراه

تووووووووووووووووووووملثري برنووووووووووووووووووووام  تعليمووووووووووووووووووووى باسووووووووووووووووووووتخدام الوسووووووووووووووووووووائ   وليد صالض على املساوت 10
تنميوووووووووووووووووووة الكفايوووووووووووووووووووات التدريسوووووووووووووووووووية   املتعوووووووووووووووووووددة علوووووووووووووووووووى

  للطالب املعلمني ىف السباحة

 3/2012 دكتوراه

برنوووووووووووام  مقووووووووووورتض لوووووووووووبع  األنشوووووووووووطة الرياضوووووووووووية املدرسوووووووووووية  عبد القادر أمحد عمر 11
وأثرهفووووووووووووووووووى إكتسوووووووووووووووووواب مفوووووووووووووووووواهيم حقوووووووووووووووووووق اإلنسووووووووووووووووووان 

 يةلتالميذ املرحلة ا بتدائ

 6/2014 دكتوراه

مقووووووووورتض لرياضوووووووووة الكاراتيووووووووو  لطوووووووووالب كليوووووووووة علووووووووووم مووووووووونه   عبد الرازق إبراهيم العجيلى 12
 يةالرتبية البدنية والرياضية جبامعة الزاو 

 7/2014 دكتوراه

فاعلية وحدات دراسية باستخدام القصص الرقمية ىف تطوير  إبراهيم أبو زيد الدويىب 13
واملفاهيم املعرفية ملرحلة رياض  بع  املهارات الركية األساسية

 األطفال

 6/2014 دكتوراه

الكفوووووووووووووووووووواءات التدريسووووووووووووووووووووية ملعلمووووووووووووووووووووي الرتبيووووووووووووووووووووة الرياضووووووووووووووووووووية  مصطفى إحممد العاش  14
وعالقاهتوووووووووا بتقيووووووووويم الت صووووووووويل لتالميوووووووووذ الشووووووووو  ال وووووووووا  مووووووووون 

 مرحلة التعليم األساسي  دينة طرابلس

  دكتوراه

التدريسية الالزمة ملعلم الرتبية الرياضية  رحلةالكفايات   الد اهلادت الكموشى 15  
يةالتعليم األساسى ىف استخدام التقنيات التعليم  

 

  دكتوراه

صعوبات دم  التالميذ اوت القدرات اخلاصة ىف درس الرتبية  حممد غامن عبد الدامي القزاز 16
ةالرياضية للمرحلة ا بتدائي  

 12/2017 ماجستير

تملثري برنام  العاب متهيدية على جوانب التعلم لبع   قاسم حممد صاحل 17
ا بتدائية مسابقات امليدان واملضمار لتالميذ املرحلة  

 7/2015 دكتوراة
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  العلمية: المؤلفات -15

تملثري استخدام األسلوب التنافسى على  سني أداء بع   حممد حممد حممد حسن 18
الرتبية الرياضية  املهارات الركية والت صيل املعرىف بدرس

 باملرحلة ا عدادي

  ماجستري

برنووووووووووام  العوووووووووواب متهيديووووووووووة وتووووووووووملثري  علووووووووووى بعوووووووووو  املهووووووووووارات  محادة عكاشة بسيو  بليح 19
األساسووووووووووووووووووووية لوووووووووووووووووووودت التالميووووووووووووووووووووذ املشوووووووووووووووووووواركني بالنشووووووووووووووووووووا  

 اخلارجى للمرحلة ا عدادية

 1/2017 ماجستري

وبعووووووووووو  توووووووووووملثري الوووووووووووتعلم النقوووووووووووال علوووووووووووى الت صووووووووووويل املعووووووووووورىف  حممود امحد عبد رب النىب 20
 املهوووووووووووارات الركيوووووووووووة وا نووووووووووووزال قلووووووووووو  الووووووووووووتعلم ىف كووووووووووورة اليوووووووووووود

 اللمعاقني مسعي

 2/2016 دكتورا 

تقوووووووووووووووووووووومي الكفووووووووووووووووووووواءات التدريسوووووووووووووووووووووية خلر وووووووووووووووووووووات ريووووووووووووووووووووواض  هنى حممود انور 21
 ةىف تدريس األنشطة الركيل األطفا

 7/2016 ماجستري

باملووووووووووووووووووووودارس تقوووووووووووووووووووووومي اداء معلموووووووووووووووووووووى الرتبيوووووووووووووووووووووة الرياضوووووووووووووووووووووية  سومية امحد عبد الميد 22
وغوووووووووووووري املعتمووووووووووووودة ىف ضووووووووووووووء جوووووووووووووودة  ا عداديوووووووووووووة املعتمووووووووووووودة

 التعليم

 2/2017 ماجستري

موووووووووووووووونه  مقوووووووووووووووورتض للرتبيووووووووووووووووة الرياضووووووووووووووووية لطووووووووووووووووالب املرحلووووووووووووووووة  مصطفى حممد مصطفى امحد 23
 ال انوية بالتعليم الفىن الفندقى

  دكتورا 

تنميووووووووووووووووة توووووووووووووووملثري إسووووووووووووووووتخدام التووووووووووووووودريس العالجووووووووووووووووى علوووووووووووووووى  حممود على عبد العزيز مرعى 24
 اإلدراك الس حركى للمكفوفني

 9/2017 ماجستري

التعلووووووووووووووويم باسوووووووووووووووتخدام الواقووووووووووووووو  ا فرتاضوووووووووووووووى وأثووووووووووووووور  علوووووووووووووووى  وائل إبراهيم ع مان السيد 25
خمرجووووووووووووووات الووووووووووووووتعلم بوووووووووووووودرس الرتبيووووووووووووووة الرياضووووووووووووووية للمعوووووووووووووواقني 

 يامسع

 2/2016 دكتورا 
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التررررررررررررب ة   رررررررررررر  الت  ةرررررررررررر  طرررررررررررر   
 ,.كتاب منهج  ,ال ةاضة 

 1997 

 أ.د/زكية إبراهيم كامل  -2

 أ.د/ عزة عمر عبدالحليم

 أ.د/ محسن محمد درويش 

 أ.د/ نوال إبراهيم شلتوت

كتررررراب يب رررررالةب  ررررر  ترررررب ة  الت  ةررررر  
الح ةررررررررررررررر  ل ط ا ررررررررررررررر   ,ال ةاضرررررررررررررررة 

 2000  ,.يالنش  اإل كنب ة 

3-  

 

طرررررررررررر   التررررررررررررب ة   رررررررررررر  الت  ةرررررررررررر  
ا ا رررررررةار  ررررررر  ترررررررب ة   –ال ةاضررررررر  

 ,الت  ةررررررررررر  ال ةاضرررررررررررة  الجررررررررررر   ا ي 
 ,.مكت   االشعاع الفنة 

 2002 
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مكترررررب  ,بصررررري  الت  ةررررر  ين ررررر  التع رررررة 
 ,.االشعاع الفنة 

 2002 

5-  

 

ا ا ررررررررررةار  رررررررررر  تررررررررررب ة  الت  ةرررررررررر  
ك ةرررررررر   -كترررررررراب منهجرررررررر   ,ال ةاضررررررررة 
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 ,ترررررررا ةي الت  ةررررررر  ال بنةررررررر  يال ةاضرررررررة 
با  الي ررررررررررررررا  ل ط ا رررررررررررررر  يالنشررررررررررررررر  

 , اإل كنب ة 

 2006 
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منرررررررابي الت  ةررررررر  ال بنةررررررر  يال ةاضرررررررة  
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طرررررررررررر   التررررررررررررب ة   رررررررررررر  الت  ةرررررررررررر  
الترررررررررررررب ة  ل تع رررررررررررررة   –ال ةاضرررررررررررررة  
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با  الهنررررررررررررررا  ,ا صرررررررررررررري  الت  يةرررررررررررررر 
كتررررررررررررراب  –ل ط ا ررررررررررررر  اإل ررررررررررررركنب ة  

 ,.منهج 

 2008 
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