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 :بيانات عامة -1

 اسالم صالح السيد عبد العزيز الشاعر االسم:

 أستاذ مساعدالوظيفة الحالية: 

 1982-5-19تاريخ الميالد: 

 3متزوج+الحالة االجتماعية: 

 االسكندرية-اول المنتزة-الفلكىالعنوان: 

 01272684583رقم الموبايل: 

      28205191801098 : الرقم القومى

                                live.com38islamsalm-@gmail.com7islamelshaer@االلكتروني:البريد 

 المؤهالت العلمية: -2

 (:التدرج الوظيفي األكاديمي )الداخلي والخارجي -3

 الدولة الجامعة / المؤسسة التعليمية سنة االلتحاق بها الوظيفة

 2005 معيد

 2007 مدرس مساعد مصر اإلسكندرية

 2011 مدرس دكتور

 

 :األنشطة التدريسية -4

 (2( )1مناهج التربية الرياضية ) -1

 (2()1طرق تدريس التربية الرياضية ) -2

 طرق تدريس المنازالت  -3

 طرق تدريس الرياضات المائية -4

 األلعاب الصغيرة +التمهيدية -5

 التدريب الميدانى الداخلى -6

 التدريب الميدانى الخارجى -7

 الدورات التدريبية:  -5

 اسم الجهة المانحة توقيت الدورة اسم الدورة م

  ادارة الوقت واالجتماعات  .1
 جامعة االسكندرية

 

 جامعة االسكندرية  اخالقيات واداب المهنة  .2

 جامعة االسكندرية  االدارة الجامعية  .3

 االسكندريةجامعة   اساليب البحث العلمى  .4

 جامعة االسكندرية  نظام الساعات المعتمدة  .5

 جامعة االسكندرية  التدريس الفعال  .6

 جامعة االسكندرية  النشر الدولى للبحوث العلمية  .7

 جامعة االسكندرية  معايير الجودة فى العملية التدريسية  .8

 جامعة االسكندرية  نظم االمتحانات وتقويم الطالب  .9

 الدولة الجامعة / المؤسسة التعليمية السنه الدرجة العلمية

 2003 البكالوريوس /الليسانس -1

 2007 الماجستير -2 مصر االسكندرية

 2011 الدكتوراه -3
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 جامعة االسكندرية  العرض الفعالمهارات   .10

 جامعة االسكندرية  استخدام التكنولوجيا فى التدريس  .11

12.  ICTP  
 جامعة االسكندرية

 

  2017 ابتكارية حل المشكالت واتخاذ القرار   .13

  2017 استخدام قواعد البانات العالمية  .14

  2017 تصميم وانتاج المحتوى الرقمى  .15

16.  
البحثية الممولة وادارة الفريق تنفيذ المشروعات 

 البحثى
2017 

 

  2017 الجوانب المالية والقانونية فى األعمال الجامعية  .17

  2017 نظم ادارة المراجع البحثية  .18

 

 

 األنشطة البحثية: -6

 بحثى الماجستير والدكتوراه واألبحاث الدولية والمحلية المنشورة 

 جهة النشر التاريخ عنوان البحث م

1.  

تأثير استخدام التعلم التعاونى على اكتساب 

بعض المهارات األساسية لسالح الشيش 

وتنمية التفكير الناقد لدى طالب كلية التربية 

 الرياضية

2007 

 جامعة االسكندرية

2.  

تأثير استخدام التعليم االلكترونى على جوانب 

التعلم لبعض مهارات المبارزة بسالح الشيش 

 لطالب كلية التربية الرياضية

2011 

3.  

عالية برنامج تعليمى تعاونى قائم على ف

المجموعات الصغيرة على تحسين بعض 

مهارات التدريس للطالب المعلمين بكلية 

 التربية الرياضية

2015 
تطبيقات علوم الرياضة مجلة 

 االسكندرية

4.  

The effect of preliminary games 

program in developing the special 

kinetic sense abilities and some 

gymnastics skills performance for 

students of the faculty of physical 

education 

2015 

International journal of 

sport science helwan 

uv.gizza 

5.  

التربية اإلقتصاد المعرفى كمدخل لبناء مناهج 

الرياضية ومعيقات تفعيله من وجهة نظر 

 أعضاء هيئة التدريس

2016 

المجلة العلمية لعلوم وفنون الرياضة 

كلية التربية الرياضية للبنات جامعة 

 حلوان

6.  

-برنامج تربية حركية لتنمية اإلدراك)البصرى

المكانى( واثره على تحسين بعض المهارات 

التناول(  -غير اإلنتقالية-األساسية )اإلنتقالية

 لتالميذ المرحلة االبتدائية 

2016 

المجلة العلمية لعلوم وفنون الرياضة 

كلية التربية الرياضية للبنات جامعة 

 حلوان

7.  

استخدام المنظومة المنهجية على آداء فعالية 

بعض المهارات الحركية والتحصيل المعرفى 

 لتالميذ المرحلة االعدادية

2017 
مجلة اسيوط لعلوم وفنون التربية 

 الرياضية

8.  

وودز( -اثر استخدام استرتيجيتى )دورة التعلم

على تحصيل المفاهيم العلمية المرتبطة 

قة األولى باألهداف التعليمية لدى طالب الفر

بكلية التربية الرياضية واتجاهاتهم نحو مقرر 

2017 

المجلة العلمية لعلوم وفنون الرياضة 

كلية التربية الرياضية للبنات جامعة 

 حلوان
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 :على رسائل الماجستير والدكتوراه العلمىاألشراف  -7

  العلمية: المؤلفات -8

 المشاريع : -9

 المشروعات:

 الجهة المموله للمشروع عنوان المشروع قيمة المشروع السنة

    

    

    

 الخبرات : -10

 حتى االن. -2005النظرية والعملية بقسم الرياضة المدرسية من تدريس المقررات  -1

 2013-10المدير التنفيذى لمركز خدمة الطالب الوافدين  -2

 تدريب السباحة -3

 المناهج

 المرحلة عنوان الرسالة اسم الباحث م
تاريخ 

 المناقشة

 أمينريباز مجيد   .1

تأثير الموديالت التعليمية على التحصيل 

المعرفى واداء بعض المهارات االساسية فى 

الكرة الطائرة لطالب كلية التربية الرياضية 

 جامعة كوبة

 دكتوراة
24-3-

2015 

 طه محمد طه احمد  .2

فعالية خرائط المفاهيم باستخدام اسلوب التعلم 

التعاونى على التحصيل المعرفى وبعض 

المهارات الحركية بدرس التربية الرياضية 

 لتالميذ المرحلة االعدادية  األزهرية

 - ماجستير

 خالد ابراهيم احمد محمد  .3

وحدة تعليمية مقترحة وتأثيرها على بعض 

المهارات الحركية والقيم اإلجتماعية  الطفال 

 مرحلة ما قبل المدرسة 

 ماجستير
2-1-

2016 

 محمد سعيد عبد الحكيم  .4

تأثير برنمج لأللعاب الشعبية على تحسين 

بعض الحركات األساسية والقيم اإلجتماعية  

 آلطفال مرحلة ماقبل المدرسة

 ماجستير
9-4-

2017 

 محمد محمد سعد صفا  .5

فاعلية وحدة دراسية باستخدام المسرح 

التعليمى على بعض المهارات الحركية لتالميذ 

 المرحلة اإلبتدائية

 ماجستير

2-2017 

 - ماجستير المدرسة الرياضية العسكرية مؤمن محمد   .6

 
 النشرسنة  الغالف اسم الكتاب المؤلفين

 أ.د/مصطفى السايح  -1

 أ.د/زكية ابراهيم

 أ.د/هبة امبابى

 أ.م.د/اسالم الشاعر

 2014  موسوعة األلعاب الصغيرة

2-      

3-      

4-      
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 تدريب المنازالت -4

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

 منسق قسم الرياضة المدرسية -1

 لمقررات الدراسية بالقسمتوصيف ا -2

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

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

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

 اللغات : -12

  اللغة االنجليزية تحدثا وكتابة -1

2- -------------------------------------------------------------------- 

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

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

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

 


