
 
 

1 
 

 

CV 

 

 :بيانات عامة -1

 د. مراد محمد إبراهيم نجلة االسم:

 دكتوراستاذ    الوظيفة الحالية:

 اإلسكندرية  –محرم بك  – 5/4/1957   تاريخ الميالد:

   

 متزوجالحالة االجتماعية: 

 امتداد مصطفى كامل المنتزة اول 12عمارات عثمان عمارة العنوان: 

 0123485501رقم الموبايل: 

      257040502019955 : الرقم القومى

   moradnagla                                االلكتروني:البريد 

 المؤهالت العلمية: -2

 

 (:التدرج الوظيفي األكاديمي )الداخلي والخارجي-3

 

 الدولة التعليميةالجامعة / المؤسسة  سنة االلتحاق بها الوظيفة

 1983/  5/ 15 معيد

  

 1989 4/   3 مدرس مساعد

 1994/  11/  29 مدرس دكتور

اسند الية معيار الجهاز االدارى  

 فى اول اعتماد للجودة بالكلية 

  

 

 

 :األنشطة التدريسية -3

 مرحلة الدراسات العليا  دبلوم ماجستير دكتوراة –التدريس بمرحلة البكالوريوس الصف االول والثانى والرابع  -1

االشتتراك فتى لجتان الن تام والمراقبتة لمرحلتتى البكتالوريوس ع تو مجلتس ---شارك فى اعداد الكتب العلمية فى القسم- -2

االشتتراك فتى اعتداد  شتتراك فتى االيتام الريا تية للطالتب المعلتم قسم االشتراك فى اعداد االتجاهتات العلميتة للبتاحثيل اال

وتن تيم المتتؤتمرات العلميتتة بالكليتتة  شتتارك فتتى لجنتتة البيجتتة بالكليتتة  لجنتتة االدوات  لجنتتة شتتؤون التعلتتيم والطتتال  لجنتتة 

 -------------------------------------------------------------------الدراسات العليا مجلس الكلية 

 االشتراك فى االعداد والتن يم لليوبيل الذهبى للكلية مل خالل لجنة االعالم . - -3

 االشتراك فى االعداد لمؤتمر قسم االدارة والترويح . - -4

 الدرجة العلمية
 السنه

الجامعة / المؤسسة 

 التعليمية

 الدولة

 1980 البكالوريوس /الليسانس -1

 جامعةاالسكندرية

جمهورية 

مصر 

 العربية

 1989التربية الرياضية عام ماجستير  الماجستير -2
 1994فى التربية الريا ية عام دكتوراة الفلسفة  الدكتوراه -3
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 االشتراك فى المؤتمر العلمى السنوى لقسم تدريب المنازالت والريا ات الفردية  - -5

 0) مشكالت الطال  والحلول المقترحة (                    -6

 -------------------------------------------------------------------األشراف العام على سير الدراسة بالكلية . - -7

تقدير مل قسم االدارة والترويح بكلية التربية الريا ية للبنيل جامعة االسكندرية بشأن المشاركة حاصل على شهادة   -8

 2006مارس 12فى فاعليات وتن يم المؤتمر العلمى السنوى الرابع للقسم والمنعقد فى 

ى المتؤتمر العلمتى ) حاصل على شهادة تقدير مل كلية التربية الريا ية للبنيل جامعة االسكندرية مل ختالل المشتاركة فت -9

 -------------------------------------------------------------------استراتيجيات انتقاء واعداد المواهب 

10- ------------------------------------------------------------------- 

 الدورات التدريبية:  -4

 المانحةاسم الجهة  توقيت الدورة اسم الدورة م

 2003 ـ دورة االتجاهات الحديثة فى التدريس .1  .1

مركز تنمية قدرات اع اء 

هيجة التدريس جامعة 

 االسكندرية

 

2.  
 دورة الجوانب المالية فى الجامعات المصرية .

 
  

   دورة الجوانب القانونية بالجامعات المصرية .  .3

4.  
دورة ادارة البشتتتر فتتتى الجامعتتتات ومؤسستتتات التعلتتتيم 

 العالى ) ادارة الموارد البشرية المعاصرة (

 

  

5.  
 دورة اتخاذ القرار وحل المشكالت .

 
  

   االدارة الفعالة للوقت و غوط العمل .  .6

 

 

 األنشطة البحثية: -5

 بحثى الماجستير والدكتوراه واألبحاث الدولية والمحلية المنشورة 

 :على رسائل الماجستير والدكتوراه العلمىاألشراف  -6

 جهة النشر التاريخ عنوان البحث م

1.  
دراسة حول التوجية التربوى فى التربية 

العملية لطال  كلية التربية الريا ية للبنيل  

 باالسكندرية 

 1988ماجستير 

 جامعة االسكندرية 

2.  
تقويم برنامج التربية الريا ية بالمدرسة 

الريا ية التجريبية بالمرحلة االعدادية للبنيل 

 باالسكندرية 

دكتوراة الفلسفة 

فى التربية 

 الريا ية 

3.  

دراسة مقارنة بيل مستوى القدرات الحركية 

العامة المرتبطة بالصحة واالنجاز الحركى 

سنة فى محاف تى  12 – 9للتالميذ مل سل 

 االسكندرية ومطروح *

2003 
كلية التربية الريا ية للبنات جامعة 

 حلوان 

4.  
مشكالت التربية العملية وعالقتها بقلق 

التدريس لدى الطال  المعلميل بكلية التربية 

 البريا ية بالسكندرية 

2002 
المجلة العلمية كلية التربية الريا ية 

 جامعة االسكندرية 

5.  
دراسة العوامل المؤثرة فى كفاءة التعليم االعدادى 

 الريا ى بمصر مل من ور اقتصادى 
2001 

المجلة العلمية كلية التربية الريا ية 

 جامعة االسكندرية

 المرحلة عنوان الرسالة اسم الباحث م
تاريخ 

 المناقشة
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1.  
 مصطفى محمد العاشق دراسة 

. 

دراسة مقارنة لتطوير بعض القدرات الحركية 

والقياسـات االنثروبومترية للتالميذ مل سـل ) 

( سنوات بمدينتي اإلسكندرية  9 – 6

 وطرابلس

Compartive study of developing 

some motor abilities and 

anthropometnrcfor pupils 

between (6-9)years in Alexandria  

and Tripole. 

 ماجستير
9/3/

1999 

2.  

 

سلوى حسل عبدالرحيم 

 سليمان

 

أثر التربية الحركية على الكفاءة االدراكية 

سنوات ببعض  6 – 4الحركية لدى األطفال مل 

 أندية إسكندرية.

Effect of the movement education 

on the perceptual motor 

competence for children from 4-

6age in 

somofALEXANDRIAclubs

 15/5/2000 

 
15/5/

2000 

3.  
 نجالء ابراهيم

 

أثر استخدام اسلوبى التدريس الشامل 

والتدريبى فى درس التربية الريا ية على تعلم 

للوثب الطويل والتحيل المعرفى المراحل الفنية 

لتالميذ الصف الخامس مل التعليم االساسى              

 2006 /5/4 ) دراسة مقارنة (

 ماجستير
5/4/ 

2006 

 اسامة فاروق محمد  .4

أثر برنامج تعليمى باستخدام الحاسب اآللى 

على تعلم مهارة الوثب الطويل وأكتسا  

الرابع مل الجانب المعرفى لتالميذ الصف 

 مرحلة التعليم االساسى.

EffeoF USING THE COMPUTER 

INANADUCATIONAL 

PROGRAM ON LEARNING 

THE SKILL OF LONG 

DISTANCE JUMPING AND 

GAINING THE COGNITIVE 

ASPECT OF THE FOURTH 

YEAR PRIMARY OF BASIC ED 

UCATION   

 13/7/2004 

 ماجستير

 

13/7/

2004 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.  

 مصطفى عبد العزيز رجبتحديد 

 

 

 

 

 

 محمد جمعة  وى محمد 6

 

معوقات تركيز النشاط الكشف بالحلقة الثانية 

 مل التعليم االساى بمحاف ة كفر الشيخ .

Identifying the hinders of 

carryhng out scout activity at the 

second stage of preliminary 

aducation in kafr al- sheikh 

governorate.14/6/2005 

 

 ماجستير

 

 

2009 
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مصطفى محمد مغربى  7

 حسيل

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

صبرى عبد الفتاح حسانيل  8

  احمد الديباوى

 

 

 

حسام البدرى شعبان زعيتر  9

  

 

 

 حنان احمد ربيع ابو ريحان 10

 

 

 

 

 شعبان محمد االزرق 11  

 

 

 

 

 سماح عثمان نجم  12 

 

 

 

 

 

 مها محمد صادق فراج

 

 

الكفايات الفنية واالدارية الالزمة  

 لموجهى التربية الريا ية بالمرحلة االعدادية .

Technicaland management 

abilities which are necessary for 

physical education supervisors in 

preparatory stage . 

 2009 

المتطلبات الالزمة العداد معلمى التربية الريا ية 

 0بالمرحلة االبتدائية بمدارس التربية الفكرية 

 9/8/2008 

 

 

 

أثر استخدام حاف ة التقييم االلكترونى على 

تحسينالمهارات التدريسية لطال  التدريب 

 الميدانى الداخلى بكلية التربية الريا ية للبنيل.

 //2009 

 

تأثير استخدام القصة الحركية بمصاحبة االيقاع 

على تنمية بعض نواتج التعلم لتالميذ الصف 

 2010 // 0الثانى االبتدائى 

  

 

برنامج مقترح الدارة االزمات الريا ية 

ربية الريا ية بالمرحلة االعدادية لمعلمى الت

 2013 بمحاف ة االسكندرية

  

برنامج تنمية بعض الكفايات المعرفية  

لموجهى التربية الريا ية بمرحلة التعليم 

 االساسى بدولة ليبيا 

 //2013 

 

تاثير تفعيل اهم عناصر البيجة المدرسية  

الريا ية على تحقيق بعض اهداف وحدة 

ية الريا ية للصف االول دراسية بمنهاج الترب

 2014 0االعدادى 

 

 

فعالية بعض أشكال العمل الثنائي فى إطار 

التدريس بتوجيه األقران على تحصيل تالميذ 

 المرحلة اإلعدادية بدرس التربية الريا ية.

The effect of some forms of 

reciprocal work within teaching 

by peer –Guidance on 

Achievement in the physical 

Education lesson Among prep 

aratorySchool students . 



 
 

5 
 

  العلمية: المؤلفات -7

 

 

 

 

 

 

 محمد حسيل محمد عبدالمنعم

 

 

 

 

 

 

 

 

 عبد اللطيف سعد سالم حبلوص

 

 

 

 

 

 

 

 اسماعيل الهادى حصل

 

 

 

 

 

 

 خالد الهادى محمد الكموشى

 

 

 

 

 

 

 محيى محمد

 

 

 

 

 

 

 

تقويم منهج التربية الريا ية والحركية 

للصفوف الثالثة األولى للمرحلة االبتدائية 

 الفكرية. بمدارس التربية

Evaluation of curriculum physical 

Education and movement for the 

first three grades in the primary 

stage in intellective Education 

schools    

2002 

 

 

 

اساليب تدريس قائمة على الذكاءات المتعددة 

واثرها على تعلم بعض المهارات الحركية 

المعرفى بدرس التربية البدنية والتحصيل 

لتالميذ مرحلة التعليم االساسى بالجماهيرية 

 0الليبية 

 

2012 

 

برنامج ارشاد تربوى لمشرفى التدريب 

الميدانى على االداء التدريسى للطال  المعلميل 

 0بكلية التربية الريا ية جامعة طرابلس 

2013 

 

 

 

 

الكفايات التدريسية لمعلم التربية الريا ية 

بمرحلة التعليم االساسى فى استخدام التقنيات 

 0التعليمية 

2014 

 

 

بناء برمجية تعليمية مقترحة كأستراتيجية 

تليمية لتنفيذ برنامج تدريبى لبعض االداءات 

 0الهجومية لمبتدئى تنس الطاولة 

2015 

 
 النشرسنة  الغالف اسم الكتا  المؤلفيل

  طرق التدريس بيل الن رية  استاذ دكتور نوال شلتوت    -1
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 المشاريع : -8

 المشروعات:

 الجهة المموله للمشروع المشروععنوان  قيمة المشروع السنة

شارك في إعداد مشروع اللياقة البندية  - -1  

بالتربية والتعليم لجمهورية مصر العربية 

 )المجلس القومي للريا ة(.

شارك في تن يم وتنفيذ بروتوكول التعاون  --2

بيل محاف ة اإلسكندرية والمجلس القومي 

للخبرة في للريا ة وكلية التربية الريا ية كبيت 

مشروع القوافل الريا ية لمحاف ة اإلسكندرية 

 2006والذي نفذ في صيف 

 المجلس القومى للريا ة 

 

 

 

 

 مجلس االمناء ببرج العر 

    

    

 الخبرات : -9

 جامعة اإلسكندرية  –مدر  عام السباحة بنادي أع اء هيجة التدريس  -1

 0. ) منتخب (1998نائب رئيس مجلس إدارة مركز شبا  الشالالت  - -2

 جامعة اإلسكندرية. –سكرتير عام اللجنة الريا ية بنادي أع اء هيجة التدريس  -3

 ع و لجنة التعليم بنقابة المهل الريا ية . -4

---------------------------جامعتة اإلستكندرية  –شهادات تقدير مل نادى أع اء هيجة التدريس حاصل على  -8 -5

---------------------------------------- 

-----حاصل على شهادة تقدير مل مركز مبارك األوليمبي العسكري لمجهوداته فى األشراف وتدريب الستباحة بتالمركز . -6

-------------------------------------------------------------- 

حاصل على شهادة تقدير فى تنفيذ مشروع محو أمية السباحة البناء العامليل بشركة إسكندرية للبترول على متدار ثتالث  -7

 -------------------------------------------------------------------سنوات متتالية .

 البدنية المنبثقة مل اللجنه الفنية العليا فى المجلس القومى للريا ة المصرى . ع و لجنه المشروع القومى للياقة -8

 شارك فى و ع دورى االنشطة المتكاملة لالعياد الكاملة بالمجلس القومى للريا ة االولمبياد المصرى .-16 -9

 ريا ة(.شارك في إعداد المشروع القومي للياقة البدنية بالجامعات المصرية )المجلس القومي لل -17 -10

11- 18 

شارك في تن يم وتنفيذ بروتوكول التعاون بيل مجلس االمناء بمدينتة بترج العتر  الجديتدة وكليتة التربيتة الريا تية -20 -12

 2007كبيت للخبرة في مشروع مهرجان الريا ة 

كندرية شتتارك فتتي فاعليتتات المتتؤتمر التتدولي لعلتتوم التربيتتة الريا تتية بكليتتة التربيتتة الريا تتية للبنتتيل جامعتتة اإلستت -21 -13

2006 – 2007------------------------------------------------------------------- 

 والتطبيق . مراد محمد نجلة  استاذ دكتور

مدخل فى تاريخ التربية   -2

 الريا ية المصرية واألولمبيات .

2-  

 

طرق التدريس فى التربية 

 الريا ية للطالب المعلم .

طرق التدريس فى   

األلعا    التربية الريا ية .

 الصغيرة بيل الن رية والتطبيق .

  

3-  
 

 أساسيات المناهج .

  طرق تدريس السباحة .

 أصول التربية . -

  

4-  
 

شارك فى اعداد دليل الطالب 

 المعلم فى التربية العملية .
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14- ------------------------------------------------------------------- 

15- -------------------------------------------------------------------- 

16- ------------------------------------------------------------------- 

17- ------------------------------------------------------------------- 

18- ------------------------------------------------------------------- 

 إعتماد المعامل. / األنشطة المختلفة في مجال ن م إدارة الجودة / مشروعات تطوير التعليم -10

 مسجول معيار الجهاز االدارى بمشروع التطوير المستمر والتأهيل لالعتماد - -1

 (0بالكلية )  المعيار الخامس  -2

 0ـ منسق االستبيانات بوحدة  مان الجودة بالكلية 2          -3

 ـ و ع معيار لقياس وتقييم الر ا الوظيفى الع اء هيجة التدريس واالجراءات 3          -4

  0التصحيحية المتخذة للمحاف ة على الر ا الوظيفى                -5

  0ـاعداد وتنفيذ ندوة عل اتقان العمل ) االستبيانات الخصة بها ( 4  -6

  0ى الكلية ـ  اعداد قاعدة بيانات جديدة لالدارييل ف5         -7

  0ـ  اعداد شكل للهيكل التن يمى للكلية 6         -8

  0ـ  عمل دراسة و ع معايير التقييم المستمر والدورى للجهاز االدارى بالكلية 7         -9

  0ـ  تصميم ادة قياس لدراسة فعلية اداء القيادات االدارية 8         -10

  0الداء للعامليل بالكلية ـ  دراسة االحتياجات التدريبية وتقييم ا9         -11

  0ـ و ع مصفوفة تو ح االحتياجات التدريبية للعامليل بالكلية 10        -12

  0ـ تصميم خطة تدريبية بناء على االحتياجات التدريبية للعامليل بالكلية 11        -13

--------------------- 0رى ـ و ع اساسيات لتصميم وثيقة معتمدة ومعلنة لربط الحوافز بالنتتاج للجهتاز االدا12        -14

---------------------------------------------- 

 اللغات : - -15

 العربية  -1

 --------------------------------------------------------------------االنجليزية -2

3- -------------------------------------------------------------------- 

4- ------------------------------------------------------------------- 

5- ------------------------------------------------------------------- 

6- ------------------------------------------------------------------- 

 


