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 الدورات التدريبية:  -5

 اسم الجهة المانحة توقيت الدورة اسم الدورة م

 2005يناير  إدارة الوقت و ضغوط العمل  .1
مركز تنمية قدرات أعضاء 

 هيئة التدريس و القيادات 

 2005مارس  إتخاذ القرار و حل المشكالت   .2
مركز تنمية قدرات أعضاء 

 هيئة التدريس و القيادات 

 2005أغسطس  الجوانب القانونية   .3
مركز تنمية قدرات أعضاء 

 هيئة التدريس و القيادات 

 2006فبراير  تقويم التدريس   .4
مركز تنمية قدرات أعضاء 

 هيئة التدريس و القيادات 

 2007فبراير  ICTPدورات   .5
مركز تنمية قدرات أعضاء 

 هيئة التدريس و القيادات 

 2009أكتوبر  النشر الدولى للبحوث العلمية   .6
مركز تنمية قدرات أعضاء 

 هيئة التدريس و القيادات 

 

 األنشطة البحثية: -6

 بحثى الماجستير والدكتوراه واألبحاث الدولية والمحلية المنشورة 

 جهة النشر التاريخ عنوان البحث م

أثرررررخدامررررراتيايدامررررراخاايسي د  ارررررخ د اررررريخي د  .1
وحررررياديخامررررري دةرررررادا اخليررررر دا خي  ررررري د  ررررراد

ا احصرررررررررري دوا يخا د عرررررررررري دا   ررررررررررودةرررررررررراد
ا حخكررررررررراد ررررررررريثدا  يررررررررر دا صررررررررر دا ث  ررررررررر د

داأللايائاد.

 اإلسكندرية  1992

 الماجسنير

اثررررررررخدام  رررررررر دكرررررررر د رررررررر دامرررررررر ولادا رررررررراع يد  .2
ل الكاشرررررر  دوا ا  رررررراد رررررر د مرررررراوثدا امكيررررررخد
االلاكرررررر خثد  رررررراداكامرررررر  دلعرررررر دا   رررررر خا د

 ا حخكي د   خح  داال يايي دل   .

 اإلسكندرية  1997

 الدكتوراه

يخامرررررر دا  يررررررو دا خي  رررررري د ا  يرررررر دا ح  رررررر د  .3
ا ث  يرررررررر د رررررررر دا اع ررررررررييداألم مررررررررادك مرررررررر  د

د اتطيطد   جدا اخلي دا خي  ي 

المجلة العلمية بعلوم التربية الرياضية  4/2001

 كلية التربية الرياضية جامعة طنطا –

إكاشررررررررر  دحخكررررررررر  دودأ  ررررررررر طدا  صررررررررر خ  د  .4
دم  دد12د-10ا طليعي د يثداألطم  د  د

المؤتمر العلمى الدولى استراتيجيات  7/2002

انتقاء و إعداد المواهب الرياضية فى 

ضوء التطور التكنولوجى و الثورة 

كلية التربية الرياضية  –المعلوماتية 

 جامعة اإلسكندرية  –للبنين 
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 :على رسائل الماجستير والدكتوراه العلمىاألشراف  -7

 دا خي  رررررري دل  ح  رررررر دإا رررررر  د ع  ررررررادا اخليرررررر  .5
ا ث  يررررررر د ررررررر دا اع رررررررييداألم مررررررراد  كم يررررررر  د
ا ايخيمررررررررررررري ديخامررررررررررررر دامررررررررررررراط  ي دألخا د

دا  ع  ي داألوائ دودا  وس ي د

كلية التربية  –مجلة نظريات و تطبيقات  7/2003 

 جامعة اإلسكندرية  –الرياضية للبنين 

ارررررر ثيخدلخ رررررر  جداع ي ررررررادل مرررررراتيايدا ح مرررررر د  .6
ا   ررررررررر خا دا مرررررررررل داأل ررررررررراد  ررررررررراداع ررررررررريد

األم مرررررري دودا احصرررررري دا  عخةرررررراد   لارررررريئ  د
دةادخي   دا  ص خ  

كلية التربية  –مجلة نظريات و تطبيقات  11/2003

 جامعة اإلسكندرية  –الرياضية للبنين 

ارررررر ثيخدوحررررررياديخامرررررري د  اخحرررررر دةررررررادا كررررررخاد  .7
ا طرررررر ئخاد  ررررررادلعرررررر دا  رررررريخا دا حخكيرررررر دود
ا    خيررررررر د ا  يررررررر دا صررررررر دا مررررررر ي د ررررررر د
 وثدا حاي سررررررررررررر  دا ت صررررررررررررر دا مرررررررررررررر عي د

د  ح ةظ دا مك يخي د

كلية التربية  –مجلة نظريات و تطبيقات  4/2/2004

 جامعة اإلسكندرية  –الرياضية للبنين 

ا ومرررررررررر ئطدا اع ي يرررررررررر دة   يرررررررررر دإمرررررررررراتيايد  .8
ا  تا مررررر دةررررراداحمررررري د مررررراوثدأيا دلعرررررر د
ا   ررررررر خا دا حخكيررررررر دودا احصررررررري دا  عخةررررررراد
ةرررررادكرررررخادا يررررريد ا  يررررر دا ح  ررررر دا ث  يررررر د ررررر د

   خح  دا اع ييداألم ما

المجلة العلمية بعلوم التربية الرياضية  2/2005

 كلية التربية الرياضية جامعة طنطا –

ا رررررررروييدي يررررررررر د ع ررررررررريدا اخليررررررررر دا خي  ررررررررري د  .9
  صرررررر دا خالرررررر دا لارررررريائادل ررررررياخ دا اخليرررررر د

دا مكخي د

المؤتمر العلمى العربى لرياضة المرأه  3/2006

بعنوان " الرياضة حق من حقوق 

االنسان ألمومة و طفولة أفضل " كلية 

التربية الرياضية للبنات جامعة 

 ندريةاإلسك

يخامررررر داح ي يررررر د    رررررخخا دا يخامررررري دل مررررريد  .10
ا خي  ررررررررررر دا  يخمررررررررررري دلك يررررررررررر دا اخليررررررررررر د
ا خي  رررررررري د  ل رررررررري دةرررررررراد ررررررررو د اط لرررررررر  د

دإ يايدا  ع يد

المؤتمر العلمى التاسع عشر  " تطوير  7/2007

مناهج التعليم فى ضوء معايير الجودة 

" المجلد األول بدار الضيافة بجامعة 

 عين شمس

  يييرررررر د  ررررررادأيا دلخ رررررر  جدا عرررررر  داخدي ثارررررر  .11
لعرررررررررر د  رررررررررر خا د مرررررررررر ل   دا  يرررررررررريا دود

دا     خد ا  ي دا  خح  دا  يايي د

كلية التربية  –مجلة نظريات و تطبيقات  10/2008

 جامعة اإلسكندرية –الرياضية للبنين 

لخ رررررررر  جداخليرررررررر دحخكيرررررررر د ا  يرررررررر دلعرررررررر د  .12
قررررررررريخا دا يخا دا حررررررررر دحخكرررررررررادودأثرررررررررخاد
  رررررررررررادأيا دلعررررررررررر د  ررررررررررر خا داأل عررررررررررر  د
ا س   يررررررررررررر د ا  يررررررررررررر د وثدا حاي سررررررررررررر  د

دا ت ص دا م عي د

المجلة العلمية كلية التربية الرياضية  1/2009

 للبنات جامعة االسكندرية

 المرحلة عنوان الرسالة اسم الباحث م
تاريخ 

 المناقشة

 حمد زكى عثمان زكى أ  .1
تقويم دليل المعلم للمهارات و األنشطة العلمية 

 للصف األول اإلبتدائى 
 2/2001 الماجستير

 مصطفى محمد جمعة   .2
دور البيئة فى ىتنفيذ مناهج التربية الرياضية 

 بالحلقة الثانية من التعليم األساسى بمحافظة أسوان 
 2006 الماجستير

 فاطمة مصطفى حنفى محمد عامر   .3

برنامج لتنمية قدرات اإلدراك الحس حركى و 

تأثيرة على مستوى أداء المهارات لوحدة 

 دراسية للصف الثالث اإلبتدائى

 5/2007 الماجستير
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 رسائل الماجستير والدكتوراه:المناقشات ل -8

 

 إبراهيم سعدالدين إبراهيم على  .4

تقويم دليل معلم معلمة التربية الرياضية للصف 

السادس اإلبتدائى بمدارس التربية الفكرية 

 بمحافظة أسوان 

 7/2008 الماجستير

 عمرو مصطفى السايح محمد  .5
تأثير برنامج تعليمى على تحسين بعض 

 لبراعم كرة القدمالمهارات الحركية المركبة 
 2012 الماجستير

 نبيلة عادل عبدالجواد  .6

تأثير برنامج تربية حركية بإستخدام الرسوم 

المتحركة على تحسين بعض المهارات الحركية 

األساسية و المفاهيم المعرفية ألطفال ما قبل 

 المدرسة 

 2014 الماجستير

 محمد فضل هللا محمد سلطح  .7

تأثير إستخدام استراتيجية التكامل التعاونى 

على نواتج تعلم بعض المهارات الحركية 

 بدرس التربية الرياضية 

 2016 الماجستير

 أحمد محمد كمال  شعبان   .8
تقييم السلوك المهنى لمعلمى التربية الرياضية 

 فى ضوء التكوين المعاصر
 2016 الماجستير

 أشرف سمير محمد الميدانى   .9
تخطيط منهج إلعداد متخصص فى السياحة 

 الرياضية 
 10/2004 الدكتوراه

 السيد فتحى محمد عبدربة   .10
أثر إستخدام الوسائط التعليمية المتعددة على أداء 

 بعض مهارات الجمباز لتالميذ المرحلة اإلعدادية
 11/2006 الدكتوراه

11.  
إسالم محمد محمود محمد 

 سالم 

أثر دمج بعض أساليب التغذية المرتدة فى 

إكتساب و إاتقان التمرينات على التحصيل 

الدراسى لطالب الصف األول بكلية التربية 

 الرياضية 

 5/2007 الدكتوراه

 حسين عريبى محمد دوعى  .12
منهج تربية حركية مفتوح لمرحله التعليم 

 بالجماهيرية الليبيةاألساسى 
 2012 الدكتوراه

 هالة مسعود محمد البارونى  .13

أثر التفاعل بين طريقتى تعليم و بعض القدرات 

البدنية و الحس حركية على تعلم بعض 

المهارات الحركية المركبة لدى تالميذ المرحلة 

 اإلعدادية بالجماهيرية 

 2012 الدكتوراه

 اسماعيل الهادى حصن  .14

تأثير برنامج إرشاد تربوى لمشرفى التدريب 

الميدانى على االداء التدريسى للطالب المعلمين 

 بكلية علوم التربية البدنية جامعة طرابلس 

 2014 الدكتوراه

15.  
مجدى عاطف محمد عبدالقوى 

 محجوب 

برنامج مقترح للتنمية المهنية عن بعد لمعلمى 

التربية الرياضية فى بعض إستراتيجيات 

 التدريس 

 2016 الدكتوراه

 صالح إبراهيم أبوعجيلة   .16
تقويم مقرر تربية بدنية لطالب قسم معلم 

 الفصل ببعض كليات التربية بليبيا 
 2017 الدكتوراه

 المرحلة عنوان الرسالة اسم الباحث م
تاريخ 

 المناقشة

 هدى شفيق مصطفى الخطيب  1

تقوووووويم بعوووووض أسووووواليب التوجيوووووه الفنوووووي فوووووي 

الرياضووووووووية للحلقووووووووة األولووووووووى موووووووون التربيووووووووة 

 التعليم األساسي بمحافظة الغربية

)كليوووووووة التربيوووووووة الرياضوووووووية للبنوووووووين جامعوووووووة 

 2007 الماجستير
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 االسكندرية(

 أحمد عفيفى محمد عفيفى 2

بووووووورامج مقترحوووووووة للتنميوووووووة المهنيوووووووة لمعلوووووووى 

التربيووووووووة الرياضووووووووية فووووووووى مرحلووووووووة التعلوووووووويم 

 األساسى 

)كليوووووووة التربيوووووووة الرياضوووووووية للبنوووووووين جامعوووووووة 

 االسكندرية(

 2008 الماجستير

3 
صافيناز مصطفى حسين 

 عطيوة حسين

تقوووووووويم مووووووونهج مسوووووووابقات الميووووووودان و المضووووووومار 

لتالميووووووووووووذ المرحلووووووووووووة اإلعداديووووووووووووة بمحافظووووووووووووة 

 بورسعيد

) كليووووووة التربيووووووة الوووووور ياضووووووية للبنووووووين و البنووووووات 

 ببورسعيد (

 2013 الماجستير

 شعبان محمد األزرق  4

برنووووووامج لتنميووووووة بعووووووض الكفايووووووات المعرفيووووووة 

لموووووووووووجهى التربيووووووووووة الرياضووووووووووية بمرحلووووووووووة 

 التعليم االساسى بدولة ليبيا 

 )كلية التربية الرياضية للبنين جامعة االسكندرية(

 2013 الماجستير

 كامل سعد اسماعيل النجار 5

تأثير برنامج تربية حركية مقترح على تحسين 

األساسية و التذوق بعض المهارات الحركية 

 الجمالى لتالميذ الصف األول اإلبتدائى

 )كلية التربية الرياضية للبنين جامعة االسكندرية(

 2015 الماجستير

 أحمد عبدالرحمن محمد الفقى  6

تووووووأثير برنووووووامج تعليمووووووى باسووووووتخدام التصووووووور 

العقلوووووووى علوووووووى تحسوووووووين بعوووووووض المهوووووووارات 

الحركيوووووووووووة بووووووووووودرس التربيوووووووووووة الرياضوووووووووووية 

 لتالميذ المدرسة االعدادية الرياضية 

 )كلية التربية الرياضية للبنين جامعة االسكندرية(

 2015 الماجستير

 محمد سعد إسماعيل الخرادلى 7

الحركيووووووووة علووووووووى توووووووواثير برنووووووووامج للتربيووووووووة 

بعوووووووض مظووووووواهر السووووووولوك العووووووودوانى لوووووووودى 

 تالميذ المرحلة اإلبتدائية

)كليوووووووة التربيوووووووة الرياضوووووووية للبنوووووووين جامعوووووووة 

 االسكندرية(

 2015 الماجستير

 سمر عبدالحميد دسوقى 8

الوووووتعلم البنوووووائى و توووووأثيرة علوووووى نوووووواتج الوووووتعلم 

لوووووبعض المهوووووارات الهجوميوووووة فوووووى كووووورة اليووووود 

 اإلعدادية باإلسكندرلتلميذات المرحلة 

)كليوووووووة التربيوووووووة الرياضوووووووية للبنوووووووات جامعوووووووة 

 االسكندرية(

 2016 الماجستير 

9 
محمود محمد عبدالحليم 

 أحمد على 

فاعليوووووووة التعلووووووويم الكترونيوووووووا علوووووووى مهوووووووارات 

 كرة القدم لتلميذات المرحلة االبتدائية

)كليوووووووة التربيوووووووة الرياضوووووووية للبنوووووووين جامعوووووووة 

 الزقازيق(

 2017 الماجستير 

10 
 حمادة ثروت عيد عبد الحميد

 

تووووووووأثير اإلعووووووووداد البوووووووودنى باإليقووووووووا  الموسوووووووويقى 

علوووووووى تعلوووووووم مهوووووووارة الوثوووووووب الطويووووووول بووووووودرس 

 التربية الرياضية بمدارس التربية الفكرية

)كليوووووووووة التربيوووووووووة الرياضوووووووووية للبنوووووووووين جامعوووووووووة 

 االسكندرية(

 

 2018 الماجستير
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11 

أشووووووورف صوووووووبحي يوووووووونس 

 قابيل

 

عاليوووووة برنوووووامج قوووووائم علوووووى التعلووووويم المووووودمج 

لتنميوووووووووة مهوووووووووارات التووووووووودريس والتحصووووووووويل 

المعرفوووووووووووووي واالتجووووووووووووواه نحوووووووووووووو التعلووووووووووووويم 

اإللكترونووووووووووي للطووووووووووالب المعلمووووووووووين بكليووووووووووة 

 التربية الرياضية للبنين
)كليوووووووووة التربيوووووووووة الرياضوووووووووية للبنوووووووووين جامعوووووووووة 

 االسكندرية(

                                                                                                                                                                                                                                                  2011 الدكتوراه

 أبوبكر الفيتورى عريبىنهاد  12

برنووووووووامج تربيووووووووة حركيووووووووة و أثوووووووورة علووووووووى 

تعوووووووديل بعوووووووض االنمووووووواط السووووووولوكية لووووووودى 

 االطفال التوحديين

)كليوووووووة التربيوووووووة الرياضوووووووية للبنوووووووين جامعوووووووة 

 االسكندرية(

 2012 الدكتوراه

 محمد جمعة محمد الضوى  13

توووووووووأثير وحووووووووودة دراسوووووووووية للجمبووووووووواز علوووووووووى 

تحسووووووووووين بعووووووووووض المهووووووووووارات الحركيووووووووووة و 

الحياتيوووووووووة و التحصووووووووويل المعرفوووووووووى لتالميوووووووووذ 

 المرحلة االعدادية 
)كليوووووووووة التربيوووووووووة الرياضوووووووووية للبنوووووووووين جامعوووووووووة 

 االسكندرية(

 2014 الدكتوراه  

14 
رندة الصادق عبدهللا 

 الميساوى 

برنوووووووووامج تربيوووووووووة حركيوووووووووة و أثووووووووورة علوووووووووى 

الحركيووووووووووة و بعووووووووووض الضووووووووووغوط الطالقووووووووووة 

فبرايووووووور  17النفسووووووية الناجموووووووة عووووووون ثوووووووورة 

   لدى تالميذ المرحلة اإلبتدائية بليبيا"
)كليوووووووووة التربيوووووووووة الرياضوووووووووية للبنوووووووووين جامعوووووووووة 

 االسكندرية(

 2015 الدكتوراه

15 
هشوووووووووام نبيووووووووول إبوووووووووراهيم 

 شرف

برنووووووووامج تربيووووووووة حركيووووووووة و تووووووووأثيره علووووووووى 

صووووووووعوبات الووووووووتعلم النمائيووووووووة للتالميووووووووذ ذو  

 النشاط الزائد

 )كلية التربية الرياضية للبنين جامعة االسكندرية(

 2015 الدكتوراه

 سالم محمد شوالكه نوار 16

مقووووووورر مقتووووووورح للتربيوووووووة الكشوووووووفية لطوووووووالب 

كليوووووووة التربيوووووووة الرياضوووووووية بجامعوووووووة الزوايوووووووا 

 بلبيا

)كليوووووووة التربيوووووووة الرياضوووووووية للبنوووووووين جامعوووووووة 

 االسكندرية(

 2015 الدكتوراه

 خالد عبدالرازقنصر  17

برنوووووووامج مقتووووووورح لوووووووتعلم بعوووووووض المهوووووووارات 

الهجوميوووووووووة فووووووووووى كووووووووورة اليوووووووووود باسووووووووووخدام 

الموديووووووالت التعليميوووووة و أثووووورة علوووووى نوووووواتج 

الووووووووتعلم لطلبووووووووة كليووووووووة التربيووووووووة الرياضووووووووية 

 جامعة األنبار بالعراق

)كليوووووووة التربيوووووووة الرياضوووووووية للبنوووووووات جامعوووووووة 

 االسكندرية(

 2016 الدكتوراه

 هشام محمد سعيد 18

اسوووووووووتراتيجية مقترحوووووووووة لنظوووووووووام االشوووووووووراف 

التربوووووووو  فوووووووي مجوووووووال التووووووودريب الميوووووووداني 

لطوووووووالب التربيوووووووة البدنيوووووووة بجامعوووووووة الجبووووووول 

 الغربي بلبيا
)كليوووووووووة التربيوووووووووة الرياضوووووووووية للبنوووووووووين جامعوووووووووة 

 2017 الدكتوراه 
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 سنة النشر الغالف اسم الكتاب المؤلفين

1-  
 عبدالعظيم إمبابيهبة أ.د / 

طرق و أساليب تدريس التربية 

 الرياضية  
 2004 

2-  
 هبة عبدالعظيم إمبابيأ.د / 

 مناهج التربية البدنية و الرياضية 

  -تنظيماته  –" المنهج )نظرياتة 

 تقويمة (–تطويرة 

 2006 

 2017  مناهج التربية البدنية و الرياضية  هبة عبدالعظيم إمبابيأ.د /   -3
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 –جامعة كفر الشيخ  –جامعة المنصورة  –اإلشتراك فى اعمال اإلمتحانات الشفهية فى جامعة بنها  -17

 جامعة االسكندرية. للبنات ( وكلية التربية الرياضية للبنات -جامعة الزقازيق ) للبنين 

 اإلشتراك فى اعمال اإلمتحانات التأهيلية فى جامعة بنها -18

 إعتماد المعامل. / األنشطة المختلفة في مجال نظم إدارة الجودة / مشروعات تطوير التعليم -11

 م.2010/2011المدير التنفيذي لوحدة خدمة المجتمع وتنمية البيئة ) وحدة ذات طابع خاص (  -1

 ومقررات الكلية  لمرحلتي البكالوريوس والدراسات العليا.مراجعة برامج  -2

 عضو  لجنة تقييم االمتحانات بالكلية لمرحلتي البكالوريوس والدراسات العليا . -3

رئيس لجنة وضع الالئحة الجديدة لقسم الرياضة المدرسية لمرحلة البكالوريوس بنظام الساعات  -4

 المعتمدة

 عضو لجنة وضع الالئحة الجديدة لمرحلة البكالوريوس بنظام الساعات المعتمدة على مستوى الكلية  -5

 اللغات : -12

 اللغة االنجليزية  -1
 االشتراك في المؤتمرات العلمية : -13

المشاااااااركة ) كماااااانظم ( فااااااي فعاليااااااات المااااااؤتمر العلمااااااي إسااااااتراتيجيات إنتقااااااا  و إعااااااداد  -1

ولاااااوجي والثاااااورة المعلوماتياااااة . مقااااار كلياااااة المواهاااااب الرياضاااااية فاااااي ضاااااو  التقااااادم التكن

الااااااااي 20/10جامعااااااااة االسااااااااكندرية فااااااااي الفتاااااااارة ماااااااان   -التربيااااااااة الرياضااااااااية للبنااااااااين 

 وتم الحصول علي شهادة تقدير وشكر من الكلية .  1/11/2002

المشااااااااركة ) كباحثاااااااة (  فاااااااي الماااااااؤتمر العلماااااااي العرباااااااي الرياضاااااااة المااااااارأة بعناااااااوان )  -2

 22اإلنساااااان آلمومااااااة وطفولاااااة أفضااااال ( فااااااي الفتااااارة ماااااان الرياضاااااة حاااااق ماااااان حقاااااوق 

، بمقاااااااااار كليااااااااااة التربيااااااااااة الرياضااااااااااية للبنااااااااااات ،جامعااااااااااة  2006مااااااااااارس  24إلااااااااااي 

 االسكندرية  .

المشااااااركة )كباحثاااااة ( فاااااي الماااااؤتمر التاساااااع عشااااار لتطاااااوير منااااااهج التعلااااايم فاااااي ضاااااو   -3

م المجلااااااااد االول باااااااادار  2007يوليااااااااو  26 -25معااااااااايير الجااااااااودة فااااااااي الفتاااااااارة ماااااااان 

 يافة بجامعة عين شمس . الض

المشااااااااركة ) كمنظماااااااة (فاااااااي الماااااااؤتمر االقليماااااااي الراباااااااع للمجلاااااااس الااااااادولي للصاااااااحة   -4

 والتربية البدنية والترويح والرياضة والتعبير الحركي لمنطقة الشرق االوسط 
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 . جامعة االسكندرية بأبي قير
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 عضو لجنة مراجعة برامج ومقررات الكلية  لمرحلتي البكالوريوس والدراسات العليا. -11

 بالكلية لمرحلتي البكالوريوس والدراسات العلياالنظرية عضو  لجنة تقييم االمتحانات  -12
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 يعتمد ،،،
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