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 :بيانات عامة -1

 . فاطمة عوض صابر االسم:

 أستاذ متفرغ بقسم الرياضة المدرسية.الوظيفة الحالية: 

 .2/12/1939تاريخ الميالد: 

 أرملة.الحالة االجتماعية: 

 مصطفى كامل ، االسكندرية بمارات ضباط القوات المسلحة ع 92 عمارة 71شقة العنوان: 

 0108010880رقم الموبايل: 

    23912021900083   : الرقم القومى

                            Dr.fatmaawad@hotmail.com       االلكتروني:البريد 

 المؤهالت العلمية: -2

 (:التدرج الوظيفي األكاديمي )الداخلي والخارجي -3

 الدولة الجامعة / المؤسسة التعليمية سنة االلتحاق بها الوظيفة

المعهد العالى للتربية الرياضية  1962 معيد

 وزارة التعليم العالىللبنات 

 مصر

   مدرس مساعد

التربية الرياضية للبنين كلية  1972 دكتورمدرس 

 جامعة حلوان

   نائب وحدة ضمان الجودة 

عضو في مجلس إدارة معمل 

 الميكانيكا الحيوية 

 

 

 :األنشطة التدريسية -4

 في مرحلة البكالوريوس: القيام بتدريس المقررات التالية: -أ

 .1968: 1962تنس الطاولة( من عام  –كرة اليد  –مواد التخصص )الهوكي  -1

 .1982: 1972كلية التربية الرياضية للبنات باإلسكندرية من عام  –التدريب الرياضي  -2

: 1982جامعررة ولرروان مررن عررام  –طرررا الترردريس بكليترري التربيررة الرياضررية للبنررين والبنررات بال ررا رة  -3

1987. 

 جامعة اإلسكندرية. –طرا التدريس بكليتي التربية الرياضية للبنين والبنات  -4

 منا ج التربية الرياضية. -5

 الدولة الجامعة / المؤسسة التعليمية السنه الدرجة العلمية

اضية للبنات المعهد العالى للتربية الري 1962 البكالوريوس /الليسانس -1

 وزارة التعليم العالى
 مصر

 المانيا الديمقراطية اليبزج البدنية باالكاديمية العليا للتربية  1972 الماجستير -2

جامعة كلية التربية الرياضية للبنين  1979 الدكتوراه -3

 حلوان 

 مصر
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 البوث العلمي. -6

 طرا تدريس األلعاب الجماعية )للتخصص شعبة التعليم(. -7

 التربية الوركية )للتخصص شعبة التعليم(. -8

 والخارجي(. –التدريب الميداني )الداخلي  -9

 الدراسات العليا:في  -ب

 .التدريس في كليات التربية الرياضية المقررات التالية * مرحلة الدبلوم:

 .باإلسكندريةالتدريب الرياضي بكلية التربية الرياضية للبنين  -1

 .للبنين والبنات باإلسكندريةطرا التدريس بكليتي التربية الرياضية  -2

 .جامعة حلوان –التدريب الرياضي بكلية التربية الرياضية للبنين بالهرم  -3

 .للبنات باإلسكندريةطرا التدريس بكلية التربية الرياضية  -4

 جامعة طنطا. –التدريس الرياضي كمهنة بكلية التربية الرياضية  -5

 .جامعة اإلسكندرية –مشكالت الرياضة المدرسية بكلية التربية الرياضية للبنين  -6

 جامعة اإلسكندرية. –أساسيات المنا ج كلية التربية الرياضية للبنين  -7

 جامعه كفرالشيخ –منا ج وطرا تدريس التربيه الرياضيه بكليه التربيه الرياضيه  -8

 جامعه كفرالشيخ –بكليه التربيه الرياضيه  نظم ومشكالت التعليم فى التربيه الرياضيه -9

 كلية التربية الرياضية للبنين جامعة اإلسكندرية المقررات التالية:التدريس في  مرحلة الماجستير: -*

 الوسائل التعليمية. -1

 ول ة بوث في طرا تدريس التربية الرياضية. -2

 .(1)طرا البوث في طرا تدريس التربية الرياضية -3

 تصميم برامج التربية الرياضية والبدنية. -4

 المقررات التالية: –جامعة طنطا  –التدريس في كلية التربية الرياضية  -
 ول ة بوث في طرا تدريس التربية الرياضية. -1

 التربية الرياضية الم ارنة. -2

 طرا البوث في تدريس التربية الرياضية. -3

 دراسة مت دمة في طرا تدريس التربية الرياضية. -4

 مرحلة الدكتوراه: - *
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 التربية الرياضية.الت ويم في  -1

 تكنولوجيا التعليم. -2

 .(2)طرا البوث في طرا تدريس التر بية الرياضية  -3

 التعليم المبرمج. -4

 النمو المهني للمعلم. -5

 الت ويم التربوي في المنظومة التعليمة. -6

 دراسة مت دمة في التربية الوركية. -7

 

 األنشطة البحثية: -8

 بحثى الماجستير والدكتوراه واألبحاث الدولية والمحلية المنشورة 

 جهة النشر التاريخ عنوان البحث م

1.  
جمهورية دراسة م ارنة بين منا ج طرا التدريس بكليات التربية الرياضية في 

 مصر العربية )رسالة ماجستير(جمهورية  و الديم راطية   ألمانيا
1972 

 البدنية االكاديمية العليا للتربية 

 الديمقراطيةزج بالمانيا اليبب

2.  
دراسة توليلية لمنا ج التربية الرياضية بالصفين الخامس والسادس االبتدائي 

 بجمهورية مصر العربية. )رسالة دكتوراه
1979 

كلية التربية الرياضية الرياضية 

 للبنين ، جامعة حلوان 

3.  
دراسة توليلية لمدى فاعلية درس التربية الرياضية بالصفين الخامس والسادس 

 االبتدائي
1981 

مؤتمر علمى بكلية التربية 

 الرياضية للبنين بابى قير 

 1982 ت ويم أ داف التدريب الميداني بكليات التربية الرياضية  .4
التربية  مجلة دراسات وبحوث

 جامعة حلوان القاهرة الرياضية ، 

5.  
العالقة بين الرضا عن المهنة ومدى الكفاءة في تدريس التربية الرياضية بالمرولة 

 الثانوية
1982 

المؤتمر العلمى "الرياضة 

والمراة" كلية التربي الرياضية 

للبنات باالسكندرية ، جامعة 

 حلوان 

 1982 ت ويم طالبات كليات التربية الرياضية في مادة التدريب الميداني  .6
المؤتمر العلمى "الرياضة 

والمرأة" كلية التربية الرياضية 

 للبنات باالسكندرية جامعة حلوان 

7.  
أثر استخدام برنامج للتمرينات الهوائية في وقت الفراغ على تنمية الصفات البدنية 

 لربات البيوت بنادي الشمس بال ا رة
1984 

الرياضة للجميع المؤنمر العلمى ب

، كلية التربية الرياضية للبنين 

 القاهرة جامعة حلوان 

8.  
تأثير برنامج م ترح لأللعاب على بعض عناصر اللياقة البدنية وبعض مهارات كرة 

 سنة 12:9من  S.O.Sالسلة ألطفال قرية 
1985 

المؤتمر العلمى لثقافة الطفل فى 

وسائل االعالم ، كلية التربية 

 جامعة عين شمس 

9.  
دراسة لتوقعات معلمات المست بل بالنسبة لكفاءتهن في أداء المهارات التدريسية في 

 التربية الرياضية
1985 

مؤتمر الرياضة للجميع فى الدول 

النامية كلية التربية الرياضية 

 . القاهرة حلوانللبنين جامعة 

10.  
العالقة بين الرضا عن الدراسة بكليتي التربية الرياضية بال ا رة ومستوى األداء 

 في التربية العملية
1986 

مجلة دراسات وبحوث التربية 

 الرياضية 

 1986 دراسة م ارنة بين العبات الكرة الطائرة في تماسك الفريا والتهيئة للهدف  .11
رابطة صحيفة التربية العدد الثالث 

خريجي معاهد وكليات التربية ، 

 القاهرة 

12.  
م ياس السمات الشخصية الالزمة لنجاح طلبة وطالبات التربية الرياضية في مهنة 

 التدريس
1985 

مجلد المؤتمر الدولى "الشباب 

لتربية والرياضة" كلية ا

معة الرياضية للبنين بالهرم جا

 حلوان
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 على رسائل الماجستير والدكتوراه العلمىاألشراف  -9

13.  
العالقة بين السمات الشخصية ومدى الكفاءة في تدريس التربية الرياضية بمرولة 

 التعليم األساسي
1986 

"تاريخ ؤتمر العلمى االول الم

الرياضية كلية التربية الرياضة" 

 المنيا جامعة

14.  
برنامج م ترح للتمرينات المنشطة أثناء اليوم الدراسي وتأثيره على ودة وتركيز 

 االنتباه لدى تالميذ الول ة األولى من التعليم األساسي
2005 

مجلة نظريات وتطبيقات مجلة  

علمية متخصصة لبحوث التربية 

كلية التربية البدنية والرياضية 

الرياضية للبنين جامعة 

 االسكندرية 

15.  
وتنميته المهنية فعالية تكنولوجيا المعلومات في توديث إعداد معلم التربية الرياضية 

 جائزة الملك فيصل بالرياض   )دراسة توليلية وصفية(
2006 

مير فيصل بن جائزة االمؤتمر 

تطوير فهد الدولية لبحوث 

الرياضة العربية )الرياضة 

ومنشور على االنترنت  المدرسية(

عن طريق الشركة المتحدة لنظم 

 وبرامج الحاسبات االلية

16.  
برنامج م ترح للتنمية المهنية لمعلمي التربية الرياضية عن بعد في مجال التربية 

 الكشفية , بوث منشور فى 
2008 

اإلقليمى الرابع  المؤتمرمجلد 
للمجلس الدولى للصوة والتربية 

والترويح والتعبير الوركى البدنية 
لمنط ة الشرا األوسط أكتوبر 

2008 

17.  
استراتيجية م تروة لتنمية قدرات أعضاء  يئة التدريس والهيئة المعاونة بكليتى 

 التربية الرياضية باألسكندرية والمنصورة, 
2013 

بوث منشور بالمجلة العلمية بكلية 
جامعة  –التربية الرياضية للبنات 

 (2013األسكندرية )

18.  
التعلم االلكترونى على التوصيل المعرفى واتجا ات الطالب  \فعالية التعليم 

  –المعلمين تخصص التدريس 
2014 

بوث منشور فى المجلة العلمية 
كلية التربية  –نظريات وتطبي ات 

جامعة  –الرياضية للبنين 
 2014األسكندرية )

19.  
برامج م تروة لتنمية قدرات أعضاء  يئة التدريس والهيئة المعاونة بكليات التربية 

 الرياضية بجمهورية مصر العربية , 
2016 

بوث منشور فى المؤتمر العلمى 
الرياضى الثانى فى علوم وت نيات 

-28األنشطة البدنية والرياضية 
, المرصد الوطنى  2016\4\30

 التونسى

20.  
فى تدريس م رر التربية الكشفية على التوصيل فعالية التعليم والتعلم االلكترونى 

  المعرفى واتجا ات الطالب المعلمين بكلية التربية الرياضية 
2016 

 

بوث منشور فى المجلة العلمية 
لعام  94عدد  نظريات وتطبي ات

كلية التربية الرياضية  – 2017
 جامعة األسكندرية –للبنين 

 تاريخ المناقشة المرحلة عنوان الرسالة اسم الباحث م

1.  
اثر منهج التربية الرياضية للمرحلة الثانوية بنات على  سامية محمد سليمان غانم

 والقدرة على التعلم الحركىالكفاءة الفسيولوجية 
 19/7/1985 دكتوراه

2.  
احمد البسيونى السيد 

 البسيونى
التفوق فى التربية العملية وعالقته ببعض السمات 
 الشخصية لطالب كلية التربية الرياضية بالقاهرة 

 6/1/1986 ماجستير

3.  
تأثير استخدام نظام البرمجة على مستوى اللياقة البدنية  احمد فؤاد حسن 

وبعض المهارات الحركية فى درس التربية الرياضية 
 للمرحلة االعدادية 

 1986 دكتوراه

4.  
العضلى فى التصويب بالرمى من  –تحليل النشاط الكهربى  بدوى عبدالعال بدوى محمد

 اعلى خالل عملية التعلم 
 19/5/1987 دكتوراه

5.  
تنمية خاصيتي تحديد االتجاه والمسافه وتأثيرهما على اهم  محمد نشأت احمد طموم

 – 6مظاهر السلوك الحركى لدى التالميذ المكفوفين من 
 سنوات  10

 1997 دكتوراه 

 1998 دكتوراهأثر ممارسة أشكال مختارة لعروض اللوحات الخلفية  عزمى عبدالخالق  .6



 
 

5 
 

بالنشاط الداخلى على تحقيق اهداف التربية الرياضية 
 لتالميذ المرحلة االبتداية باالسكندرية 

7.  
تقويم دليل المعلم للمهارات واالنشطة العملية للصف االول  احمد زكى عثمان 

 االبتدائى 
 28/11/2000 ماجستير

8.  
تقويم الكفاءة األدائية امعلم التربية الرياضية بالمرحلة  فتحى يوسف محمد رشيد

 األولى من التعليم االساسى فى محافظة االسكندرية 
 22/1/2002 دكتوراه

9.  
محمد حسين محمد 

 عبدالمنعم
تقويم منهج التربية الرياضية والحركية للصفوف الثالثة 

 االولى بالمرحلة االبتدائية بمدارس التربية الفكرية 
 2004 دكتوراه 

10.  
منهج تربية رياضية مقترح للتالميذ ذوى األحتياجات  هناء عبد الفتاح عبد الرازق

الخاصة السمعية للمرحلة اإلبتدائية بجمهورية مصر 
 سنه 12ـ 9العربية من 

 2005 دكتوراه 

11.  
أثر برنامج للثقافة الرياضية على تحقيق بعض أهداف منهج  وائل أحمد محمد السيد

 السلة بدرس التربية الرياضية بالمرحلة اإلعدادية.كرة 
 17/8/2006 ماجستير 

12.  
شفيع شعبان حسن على  

 النخيلي
تصميم منظومة للوسائط المتعددة وأثرها على اكتساب 

األنشطة الكشفية للمتعلمين بالحلقة الثانية من  بعض مجاالت
 التعليم األساسي .

 27/9/2007 ماجستير

13.  
تقويم منهج طرق تدريس كرة القدم لطالب قسم الرياضة  أشرف صبحى يونس قابيل

 المدرسية
 2007 ماجستير

14.  
الرياضية في برامج مقترحة للتنمية المهنية لمعلمي التربية  أحمد عفيفي محمد عفيفي

 مرحلة التعليم األساسي .
 2008 ماجستير

15.  
تحديد معايير لألهداف التعليمية لوحدات ألعاب القوى  أحمد محمد شمروخ محمد

 لتالميذ المرحلة اإلعدادية
 2010 ماجستير

16.  
وليد عصام علي حسن 

 عبدالجواد
فعالية استخدام التعليم االلكتروني في التنمية المهنية لمعلم 

 التربية الرياضية .
 2010 دكتوراه

17.  
فعالية برنامج قائم على التعليم المدمج لتنمية مهارات  أشرف صبحى يونس قابيل

التدريس والتحصيل المعرفى واالتجاه نحو التعليم 
 اإللكترونى للطالب المعلمين بكلية التربية الرياضية للبنين

 2011 دكتوراه

18.  
مقترح للتدريب الميدانى الداخلى إلعداد الطالب مقرر  مصطفى محمد العويمرى

 المعلم بكلية التربية البدنية جامعة الفاتح بالجماهيرية الليبية
 2012 دكتوراه

19.  

منهج تربية حركية مقترح لمرحلة التعليم األساسي  حسين عريبي محمد دوعي
 بالجماهيرية الليبية "

 

 2012 دكتوراه

20.  
تقويم مكونات منظومة الرياضة المدرسية بليبيا فى ضوء  حميد رجب جمعه السويح

 معايير التعليم قبل الجامعى بجمهورية مصر العربية
 2014 دكتوراه

21.  
تأثير استخدام التعليم المدمج فى مقرر طرق تدريس التربية  مصطفى موسى عمر احمد

الرياضية على التحصيل المعرفى واتجاهات طالب كلية 
 ة والرياضية بجامعة طرابلسعلوم التربية البدني

 2014 دكتوراه

22.  
مقرر مقترح للتربية الكشفية لطالب كلية التربية بجامعة  نواره سالم محمد شوالل

 الزاوية بليبيا
 2015 دكتوراه

23.  
محمد سعد اسماعيل 

 الخرادلى
تأثير برنامج للتربية الحركية على بعض مظاهر السلوك 

 االبتدائيةالعدوانى لدى تالميذ المرحلة 
 2015 ماجستير

24.  
على بعض نواتج تعلم مقرر طرق  vتأثير خريطة الشكل  صبرى عبدالفتاح حسانين

تدريس االلعاب الجماعية لطالب تخصص تدريس بكلية 
 التربية الرياضية 

 2015 دكتوراه 

25.  
تأثير وحدات تعليمية باستخدام الحاسب اآللى على جوانب  احمد محمد شمروخ محمد

تعلم بعض مسابقات الميدان والمضمار للتالميذ ذوى 
 االحتياجات الخاصة السمعية

 2016 دكتوراه

26.  
برنامج مقترح للتنمية المهنية عن بعد لمعلمى التربية  مجدى عاطف محمد

 الرياضية فى بعض استراتيجيات التدريس
 2016 دكتوراه

27.  
للتفكير على   CoRTتأثير برنامج قائم على نموذج كورت  ايهاب عمر شفيق 

التحصيل المعرفى واتجاهات الطالب المعلمين بكلية التربية 

 2017 ماجستير 
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 الرياضية 

28.  
استراتيجية مقترحه لنظام االشراف التربوى فى مجال  هشام محمد سعيد 

التدريب الميدانى لطالب التربية البدتية بجامعة الجبل 
 الغرى بليبيا 

 2017 دكتوراه 

29.  
تقويم مقرر تربية بدنية لطالب قسم معلم الفصل ببعض  صالح ابراهيم ابو عجيلة 

 كليات التربية بليبيا 
 2017 دكتوراه

30.  
مستوى طالبات كلية التربية الياضية فى التربية العملية  جليلة مصطفى السويركى

 وعالقتة بكفاءة العمل البدنى وبعض القياسات االنثربومترية 
 1985 دكتوراه 

31.  
تقويم مقرر اإلعداد البدنى اإلجبارى لطلبة الصف األول  تهامى عبد المطلب حسين

 البحرين .الثانوى وفقاً لنظام الساعات المعتمدة فى دولة 
 1995 ماجستير

32.  
أثر استخدام الرزم التعليمية على الكفاءة التدريسية لطالب  عبير معوض محمد

 كلية التربية الرياضية
 1997 دكتوراه

33.  
محمد حسين محمد 

 عبدالمنعم
تأثير برنامج تربية حركية مقترح على التوازن الثابت 

 سنوات  9 – 7والحركى للتالميذ المكفوفين كليا من 
 2000 ماجستير 

34.  
بتوجيه  فعالية بعض أشكال العمل الثنائى فى أطار التدريس مها محمد صادق فراج

بدرس  ةاألقران على تحصيل تالميذ المرحله اإلعدادي
 التربية الرياضية 

 2002 دكتوراه 

35.  
تأثير برنامج تعليمى باستخدام الوسائط المتعددة غلى  تغاريد نبيل عبدالعظيم 

اكتساب بعض مجاالت انشطةالمرشدات لدى تلميذات 
 الحلقة الثانية من التعليم االساسي

 2004 ماجستير

36.  
دراسة مدى إدراك معلمى التربية الرياضية قبل واثناء  محمد جمال عبدالفتاح قناوى

الخدمة لماهية مهارات التدريس وعالقتها باالتجاه نحو 
 مهنة تدريس التربية الرياضية 

 2005 ماجستير

37.  
سالى محمد محمد عبد 

 اللطيف
ستراتيجية كيلر ) تفريد إفعالية برنامج تعليمى مقترح ب

ى تعلم بعض مهارات التعليم ( باستخدام الهيبرميديا عل
 الهوكى لطالبات كلية التربية الرياضية جامعة طنطا  

 2005 دكتوراه

38.  
االمير عمر عبدالعظيم 

 محمد 
تنمية خاصيتيى تحديد االتجاه والمسافة وتأثيرهما على أهم 

 – 6مظاهر السلوك الحركى لدى التالميذ المكفوفين من 
 سنوات 10

 2006 دكتوراه 

39.  
تأثير استخدام أسلوب التعلم التعاونى على اكتساب بعض  إسالم صالح السيد الشاعر

الناقد لدى لسالح الشيش وتنمية التفكير  المهارات األساسية
 طالب كلية التربية الرياضية

 2007 ماجستير 

40.  
أثر إستخدام إستراتيجية التعلم حتى التمكن على مهارة  السيد فتح هللا على تنيتين

تخطيط درس التربية الرياضية لطالب التدريب الميدانى 
 الداخلى بالكلية

 2008 ماجستير

41.  
استراتيجية لتطوير نظام االشراف التربوى فى مجال  هنادى محمد عبيد احمد 

 التربية العملية لطالب التربية الرياضية بالسودان 
 2009 دكتوراه

42.  
 هشام نبيل إبراهيم شرف

 

تقويم االختبارات التحريرية للمقررات الدراسية التخصصية 
بقسم الرياضة المدرسية فى ضوء النواتج التعليمية 

 المستهدفة .

 2012 ماجستير

43.  
محمود  محمد طلعت احمد 

 العدل
تقويم الفاعلية التعليمية للتربيىة الرياضية بمرحلة التعليم 

 االساسي بمحافظة دمياط
 2014 ماجستير

44.  
تأثير برنامج تربية حركية باستخدام الرسوم المتحركة على  نبيلة عادل عبدالجواد

والمفاهيم تحسين بعض المهارات الحركية االساسية 
 المعرفية ألطفال ما قبل المدرسة

 2014 ماجستير

45.  
معايير مقترحة لتقييم الطالب المعلمين بقسم التربية البدنية  خديجة غلوم

والرياضية بكلية التربية األساسية فى دولة الكويت فى 
 ضوء متطلبات الجودة

 2014 دكتوراه

46.  
دروس التربية الرياضية على بعض تأثير التعلم النشط فى  شفيع شعبان حسن على

 نواتج التعلم لتالميذ الحلقة الثانية من التعليم األساسى
 2015 دكتوراه 
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  العلمية: المؤلفات -10

 الخبرات : -11

 :الخبرة الميدانية -أ 

 .1968: 1962تدريب فريا الهوكي بكلية التربية الرياضية للبنات من  -1

 .1968 – 1962توكيم مباريات الهوكي من الفترة  -2

باإلسركندرية مرن عرام االشتراك في اإلشراف على العرروض الرياضرية بكليرة التربيرة الرياضرية للبنرات  -3

1962 :1966. 

 .1968: 1962اإلشراف على ال سم الداخلي بكلية التربية الرياضية للبنات باإلسكندرية من عام  -4

 اإلشراف على التربية العملية بكليتي التربية الرياضية للبنين والبنات جامعة اإلسكندرية. -5

47.  
برنامج تعليمى مقترح وتأثيرة فى التغلب على صعوبات  سارة محمد فريد السيد

التعليم لبعض المهارات الحركية فى درس التربية الرياضية 
 الزائدللتالميذ ذوى النشاط 

 2016 ماجستير

48.  
تقويم برنامج اعداد الطالب المعلم بكلية التربية الرياضية  محمد احمد نبيه احمد سليم

 جامعة المنصورة فى ضوء المعايير األكاديمية القياسية
 2016 دكتوراه

49.  
محمد عبد رب النبي  محمد 

 السيد 
برنامج تعليمي باستخدام الهيبرميديا على تفعيل وقت درس 

 التربية الرياضية لتالميذ الصف االول االعدادى 
 2017 دكتوراه

50.  
برنامج مقترح للتنمية المهنية لمعلم التربية الرياضية فى  حسام كمال محمد خليل

 مجال توظيف تكنولوجيا التعليم 
 2018 ماجستير 

 
 سنة النشر الغالف اسم الكتاب المؤلفين

1-  
 فاطمة عوض صابر

طرا التدريس بين النظرية والتطبيا )الجزء 
 األول(

 1988 

2-  
 فاطمة عوض صابر 

طرا التدريس بين النظرية والتطبيا )الجزء 
 الثاني(

 1988 

3-  
 فاطمة عوض صابر

طرا التدريس بين النظرية والتطبيا )الجزء 
 الثالث(

 1988 

4-  
 فاطمة عوض صابر

 ماجدة عقل صابر

وتنظيماتها  –أساسيات المنا ج, عناصر ا 
 وتطبي اتها في مجال التربية الرياضية

دار الوفاء لدنيا 

الطباعة والنشر 

 باالسكندرية 

2006 

5-  
 فاطمة عوض صابر

 ميرفت على خفاجة

أسس ومبادئ البوث العلمي في المجال 
 الرياضي

دار الوفاء لدنيا 

الطباعة والنشر 

 باالسكندرية

2006 

6-  

 األلعاب الجماعيةطرا تدريس  فاطمة عوض صابر

دار الوفاء لدنيا 

الطباعة والنشر 

 باالسكندرية

2005 

7-  

 التربية الوركية وتطبي اتها فاطمة عوض صابر 

دار الوفاء لدنيا 

الطباعة والنشر 

 باالسكندرية

2006 

8-  
 فاطمة عوض صابر 

 ماجدة عقل صابر
 نظم ومشكالت التعليم في التربية الرياضية

دار الوفاء لدنيا 

الطباعة والنشر 

 باالسكندرية

2005 



 
 

8 
 

 بية الرياضية للبنين والبنات جامعة اإلسكندرية.تشكيل ورئاسة المكتب الفني للتربية العملية بكليتي التر -6

 :خبرة العمل -ب 

 .1970: 1968مدرسة تربية رياضية بدار المعلمات بالفيواء بدولة الكويت  -1

 .1994: 1988موجهة تربية رياضية بدولة اإلمارات العربية المتودة من  -2

( 2001 – 1998)الردورة السرابعة  عضو اللجنة العلمية الدائمة لوظائف األساتذة واألساتذة المسراعدين -3
 لجنة الرياضة المدرسية.

( 2001 – 1998المساعدين )الدورة الساب ة  األستاذه واألساتذه ترقيةلدائمة لاللجنة العلمية اعضوا فى  -4

( وفى تشكيل لجان 2016( ووتى )2001لجنة الرياضة المدرسية التى كنت عضوا فيها, ومنذ عام )

 .  وتى االنلترقى كنت عضوا فى  ذه اللجان, موكمى األبواث العلمية ل

 اإلسهامات العلمية في المجال البحثي: -ج

اإلشررراف علررى رسررائل الماجسررتير والرردكتوراه فرري مجررال المنررا ج وطرررا ترردريس التربيررة الرياضررية,  -

 اإلعاقة الذ نية(. –المعاقين سمعياً  –وتكنولوجيا التعليم, وبرامج ذوي االوتياجات الخاصة )المكفوفين 

والكفراءات التدريسرية لمعلرم التربيرة تصميم الم ررات اإللكترونية, والتعلريم المبررمج والتربيرة الكشرفية,  -

 الرياضية والتربية الوركية.

االشتراك في المناقشة والوكم لرسائل الماجستير والدكتوراه في التربية الرياضية فري مجراالت المنرا ج  -

وطررررا التررردريس وتكنولوجيرررا التعلررريم وبررررامج ذوي االوتياجرررات الخاصرررة بكليرررات التربيرررة الرياضرررية 

 ربية.بجمهورية مصر الع

االشتراك في ت ييم اإلنتاجرات العلميرة فري مجرال التربيرة الرياضرية )شرعبة الرياضرة المدرسرية( باللجران  -

 العلمية للترقي لوظائف األساتذة واألساتذة المساعدين.

االشتراك في ت ييم األبواث العلمية في مجال التربية الرياضية برالمجالت العلميرة, والمرؤتمرات العلميرة  -

 المصرية. بالجامعات

االشتراك في فعاليات العديد من المؤتمرات العلمية بكليات التربية الرياضية وكليات التربية, بالجامعات  -

 المصرية, ووزارة التربية والتعليم بموافظة اإلسكندرية واإلسماعيلية.

 الندوات:  -د

رياضرية بجمهوريرة مصرر االشتراك كمستمع ومناقش في غالبية الندوات التري أقيمرت بكليرات التربيرة ال -1

 .1980العربية منذ عام 

 االشتراك بإلقاء محاضرات وأوراق بحثية فيما يلي: -2
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 مؤتمر النهوض بالرياضة المدرسية في مدن ال ناة وسيناء )موافظة اإلسماعيلية(. -

 المشكلة والول )موافظة اإلسماعيلية(. –الرياضة المدرسية  -

جامعرة  –التوديات الشبابية الرياضية مع بداية ال رن الورادي والعشررين كليرة التربيرة الرياضرية للبنرين  -

 اإلسكندرية.

واقع وطمووات, توت رعاية موافظة اإلسركندرية باالشرتراك مرع كليرات التربيرة  –الرياضة المدرسية  -

للشرباب والرياضرة, مجلرس مولري  الرياضية, ن ابرة المعلمرين, ن ابرة المهرن الرياضرية, المجلرس األعلرى

 اإلسكندرية.

جامعررة  –كليرة التربيرة الرياضررية للبنرات برالجزيرة  –تطروير التربيرة العمليررة بكليرات التربيرة الرياضررية  -

 ولوان.

جامعرة  –كليرة التربيرة الرياضرية للبنرين  –المشكلة والول  –وضع إستراتيجية مست بلية للتربية العملية  -

 اإلسكندرية.

 جامعة اإلسكندرية. –كلية التربية الرياضية للبنات  –المهنية لمعلم التربية الرياضية التنمية  -

 جامعة طنطا. –كلية التربية الرياضية  –وتمية تطوير إعداد المعلم وتنميته مهنياً  -

 جامعة اإلسكندرية. –كلية التربية الرياضية للبنات  –إعداد معلم التربية الرياضية ومتطلبات المهنة  -

جامعرررة  –كليرررة التربيرررة الرياضرررية للبنرررين  –نميرررة قررردرات الهيئرررة المعاونرررة ألعضررراء  يئرررة التررردريس ت -

 اإلسكندرية.

 جامعة اإلسكندرية. –كلية التربية الرياضية للبنين  –التعليم اإللكتروني وتصميم الم ررات اإللكترونية  -

 جامعة اإلسكندرية. –كلية التربية الرياضية للبنين  –التربية العملية الواقع والمأمول  -

 المؤتمرات: -هـ

 االشتراك في المؤتمرات العلمية كباوث, وكموكم, وكمستمع, ومناقش.

 المؤتمرات العلمية )باحث(: -1

جامعررة  –كليررة التربيررة الرياضررية للبنررين باإلسرركندرية  –ترشرريد التربيررة الرياضررية بالمرولررة االبتدائيررة  -

 ولوان.

 الرياضة والمرأة كلية التربية الرياضية للبنات باإلسكندرية, جامعة اإلسكندرية. -

 الرياضة للجميع, كلية التربية الرياضية للبنين بالهرم, جامعة ولوان. -

 ي وسائل اإلعالم, كلية التربية, جامعة عين شمس.ث افة الطفل ف -
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 التربية الرياضية في الدول النامية, كلية التربية الرياضية للبنين, الهرم, جامعة ولوان. -

 الشباب والرياضة, كلية التربية الرياضية للبنين, الهرم, جامعة ولوان. -

 تاريخ الرياضة, كلية التربية الرياضية, جامعة المنيا. -

كليررة ICHPER SD)ر العلمررى الرردولى التاسررع لعلرروم التربيرره البدنيرره والرياضرريه باإلشررتراك مررع )المررؤتم -

 التربية الرياضية للبنين, جامعة اإلسكندرية.

 . المؤتمر العلمى لتوزيع جوائز الملك فيصل بن فهد لبووث تطوير الرياضه العربيه -

 2016\4\30-28البدنيررة والرياضررية  المررؤتمر العلمررى الرياضررى الثررانى فررى علرروم وت نيررات االنشررطة -

المرصد الوطنى التونسى, بوث وعنوانه: "برامج م تروة لتنمية قدرات أعضاء  يئة التردريس والهيئرة 

 المعاونة بكليات التربية الرياضية بجمهورية مصر العربية".

 المؤتمرات العلمية )محكم(: -2

 التربية الرياضية للبنين بالهرم, جامعة ولوان.الرياضة وتوديات ال رن الوادي والعشرين, كلية  -

 الرياضة المصرية والعربية نوو آفاا عالمية, كلية التربية الرياضية للبنين بالهرم, جامعة ولوان. -

الرياضة وتنميرة المجتمرع العربري ومتطلبرات ال ررن الورادي والعشررين, كليرة التربيرة الرياضرية للبنرات  -

 بالجزيرة, جامعة ولوان.

 ة والطفل رؤية مست بلية من منظور رياضي, كلية التربية الرياضية للبنات, جامعة اإلسكندرية.المرأ -

المررؤتمر العلمرري الثررامن لعلرروم التربيررة الرياضررية والرياضررة, كليررة التربيررة الرياضررية للبنررين, جامعررة  -

 اإلسكندرية.

والرياضرة, كليرة التربيرة الرياضرية للبنرين, جامعرة المؤتمر العلمي الردولي التاسرع لعلروم التربيرة البدنيرة  -

 اإلسكندرية.

 .2009المؤتمر العلمي الدولي األول, الرياضة والطفولة, كلية التربية الرياضية, جامعة طنطا,  -

جامعة  –كلية التربية الرياضية للبنين  –المؤتمر العلمى الدولى العاشر لعلوم التربية البدنية والرياضية  -

 . االسكندرية

 المؤتمرات العلمية )مستمع ومناقش(: -3

 االشتراك في غالبية المؤتمرات العلمية في كليات التربية الرياضية بجمهورية مصر العربية. -

 مؤتمر النهوض بالتعليم ما قبل المدرسة, وزارة التربية والتعليم, ال ا رة. -
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ي والعشرين, كلية التربيرة الرياضرية الرياضة والتلوث البيئي وتوديات التطور التكنولوجي لل رن الواد -

 للبنات, جامعة الزقازيا.

 جامعة االسكندرية منها : –ت وتطبيقات بكلية التربية الرياضية للبنين ياتحكيم بحوث فى مجلة نظر -و

جامعرة األسركندرية منهرا  –توكيم بوروث فرى مجلرة نظريرات وتطبي رات بكليرة التربيرة الرياضرية للبنرين  -

للمدرسين من وجهرة نظرر طرالب كليرة  ت التدريسية وفا الكفاءة التعليمية بوث بعنوان : "واقع المهارا

 . 2015العراا  –جامعة كويه باقليم كردستان  –سكول التربية الرياضية  –التربية 

 ( 2016توكيم بوث بعنوان دليل أرشادى م ترح لتفعيل دور المشرف التربوى فى التربية العملية ) -

فاعليرة بعرض اسرتراتيجيات التردريس علرى انمراط السرريطرة المخيرة لرتعلم مهرارة دفرع الكررة فرى الهرروكى  -

  2016لطالبات كلية التربية الرياضية بنات 

 –تربيرة البدنيرة والرياضرية علرى بعرض ال ردرات االدراكيرة أثر استخدام االلعاب الصغيرة فى دروس ال -

  2012( سنوات 8 - 6الوركية لدى التالميذ )

  2013تأثير برنامج تعليمي بالدمج بين الصم  واالسوياء على تعلم بعض مهارات الجمباز  -

داء ترراثير برنررامج م ترررح باسررتخدام اسررلوب ال صررص الوركيررة علررى بعررض المتغيرررا تالبدنيررة ومسررتوى أ -

  2014بعض المهارات األساسية فى السباوة ألطفال ما قبل المدرسة 

االشتراك فى توكيم أبوراث الترقيرة لألسراتذه واألسراتذه المسراعدين الم دمره للجنرة العلميرة الدائمرة لعلروم  -

 جامعة األز ر . –الرياضة والتربية البدنية 

دائمررة لوظررائف األسرراتذه واالسرراتذه المسرراعدين االشررتراك فررى ت يرريم أبورراث الترقيررة فررى اللجنررة العلميررة ال -

 )الدورة الوادية عشر( لجنة الرياضة المدرسية وقمت بترقية لوظيفة أستاذ كل من :

 جامعة جنوب الوادى . –مصطفى النوبى مومد عمر بكلية التربية الرياضية  -

 لمياء ابرا يم بكلية التربية الرياضية للبنات بالجزيرة جامعة ولوان . -

 نقابات وجمعيات علمية : -ز

 Verginia – U.SA (ICHPER SD.)عضو في  -

 عضو الجمعية المصرية لتكنولوجيا التعليم. -

 عضو جمعية علم النفس الرياضي. -

 .1258رئيس مجلس ادارة جمعية طرا التدريس والتربية العملية الث افية والمشهرة برقم  -

 عضو ن ابة المعلمين . -
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 الرياضية .عضو ن ابة المهن  -

وترى الردورة  2016وترى  2001عضو فرى لجران التوكريم للترقرى لالسراتذة واالسراتذة المسراعدين منرذ  -

 .ووتى االن الوادية عشر ولجنة الرياضة المدرسية 

 مهمات علمية وزيارات: -ح

 منوة دراسية لجمهورية ألمانيا الديم راطية للوصول على الماجستير. -

 :الجوائز التقديرية -ط

ميدالية وشهادة ت دير للتميز في البوث الم دم لمساب ة جائزة األمير فيصل بن فهد الدولية لبووث تطوير  -

 الرياضة العربية )الرياضة المدرسية( بعنوان:

 "فعالية تكنولوجيا المعلومات في تحديث إعداد معلم التربية الرياضية وتنميته المهنية"

 .2006الرياض  –)دراسة تحليلية وصفية( 

 أنشطه أخرى  -ي

 -العلمية لبرامج الجودة بالكلية فيما يلى:اإلشتراك فى إجراء الدراسات  -

 إجراء دراسة الواجات التدريبية لتنمية قدرات أعضاء  يئة التدريس والهيئة المعاونة -

 رئيس لجنة المنا ج فى برنامج الجودة بالكلية -

 اإلشتراك فى لجنة مراجعة المعايير األكاديمية وتوديد مدى موائمتها مع برامج الكلية -

 االشتراك فى مراجعه الخطط البوثيه بال سم وتوديثها -

 مراجعه الكتب المنهجيه بال سم ومدى مواءمتها لتوصيف الم ررات  -

 هاالشتراك فى االمتوانات التأ يليه بالكليه وبعض كليات التربيه الرياضي -

 تحكيم المشروع البحثى لكليه التربيه الرياضيه جامعه المنصوره وعنوانه -

فاعليره أسررلوب التطبيررا الموجرره علررى بعررض مكونرات اللياقرره البدنيرره والمعرفيرره برردرس التربيرره  ❖

 الرياضيه لتالميذ المروله االعداديه بنين .

نره مسرتوى الكفراءة االدائيرة وعنوا 2007توكيم بوث الماجستير الخاص بمها مومرد عبردالو اب االمرام  -

الزقرازيا للوصرول علرى افضرل بورث للتدريس باستخدام الواسب االلرى لطالبرة كليرة التربيرة الرياضرية 

 . 2007ماجستير بجامعة الزقازيا عام 

 إعتماد المعامل. / األنشطة المختلفة في مجال نظم إدارة الجودة / مشروعات تطوير التعليم -12

 الرئيس السابق للمناحج وطرق التدريس بوحدة الجودة  -1



 
 

13 
 

 اللغات : -13

 العربية . -1

 االنجليزية . -2

 االلمانية . -3

 

 


