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 :بيانات عامة -1

 عبير معوض محمد غبدهللا جاد االسم:

 أستاذ المناهجالوظيفة الحالية: 

 1/1/1965تاريخ الميالد: 

 متزوجةالحالة االجتماعية: 

 برج االسراء –ميامى تقاطع  شارع خليل حمادة مع العيسوى العنوان: 

  01019593817/ 01126528903رقم الموبايل: 

 26501011802149     الرقم القومى

                                  abeer-gad88@yahoo.com االلكتروني:البريد 

 المؤهالت العلمية: -2

 (:التدرج الوظيفي األكاديمي )الداخلي والخارجي -3

 الدولة الجامعة / المؤسسة التعليمية سنة االلتحاق بها الوظيفة

 1978 معيد

 مصر االسكندرية

 1991 مدرس مساعد

 1998 مدرس دكتور

  نائب وحدة ضمان الجودة 

عضو في مجلس إدارة معمل 

 الميكانيكا الحيوية 

 

 

 :األنشطة التدريسية -4

تدريس مقررات مرحلة البكالوريوس )مناهج التربية الرياضية / التربية الحركية / طررق التردريس/ االلعرال التمهيديرة /  -1

 التدريب الميدانى الداخلى و الخارجى (

 -التدريس لمرحلة الدراسات العلياا   التظييماات المظيةياة ر  ارر سادريس االحاكةاللروية لاتيا ااحتياااات ال ا اة ر  -2

اإلمكالاات ىا   / يرشة عما  ىات سكاايرالمرامج الرياضاية المدرساية ربرامج التربية الرياضية لتيي ااحتيااات ال ا ة 

    األلحكة الال فية

3- --------- 

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

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

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

 الدورات التدريبية:  -5

 جهة المانحةاسم ال توقيت الدورة اسم الدورة م

1.  

  استخدام التكنولوجيا فى التدريس*

 *اعداد و كتابة البحوث العلمية و نشرها دوليا*

 

 2006سيبتمبر/ 

مركز تنمية قدرات أعضاء 

–هيئة التدريس و القيادات 

 جامعة االسكندرية 

 

 الدولة الجامعة / المؤسسة التعليمية السنه الدرجة العلمية

 1986 البكالوريوس /الليسانس -1

 1991 الماجستير -2 مصر االسكندريةجامعة حلوان/ 

 1998 الدكتوراه -3
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 2006/ديسمبر ادارة البحث العلمى*  .2

مركز تنمية قدرات أعضاء 

–هيئة التدريس و القيادات 

 جامعة االسكندرية 

 

3.  
 مهارات االتصال الفعال*

 ** تنظيم المؤتمرات العلمية
 2008ابريل/

مركز تنمية قدرات أعضاء 

–هيئة التدريس و القيادات 

 جامعة االسكندرية 

 

4.  
 تقويم التدريس*

 
 2008اغسطس/

مركز تنمية قدرات أعضاء 

–هيئة التدريس و القيادات 

 جامعة االسكندرية 

 

5.  

 *النشر الدولى للبحوث العلمية

 **الساعات المعتمدة

 ***تنظيم المؤتمرات العلمية 

 2009اكتوبر

مركز تنمية قدرات أعضاء 

–هيئة التدريس و القيادات 

 جامعة االسكندرية 

 

6.  

 العملية التعليمية*معايير الجودة فى 

 **الجوانب القانونية و المالية فى االعمال الجامعية 

 ***اتخاذ القرار وحل المشكالت 

 2011اكتوبر/

 2014مايو 

مركز تنمية قدرات أعضاء 

–هيئة التدريس و القيادات 

 جامعة االسكندرية 

 

 

 األنشطة البحثية: -6

 بحثى الماجستير والدكتوراه واألبحاث الدولية والمحلية المنشورة 

 :على رسائل الماجستير والدكتوراه العلمىاألشراف  -7

 جهة النشر التاريخ عنوان البحث م

1.  

دراسة لتكار حروة اللقف لدي أ فال مرحلة ما 

 قي  المدرسة

 

1991 
 مااستير

 دوتاراة 

 اامعة ااسكظدرية
2.  

أثر است دام الرزم التعليمية عل  رىع الكفاءة 

 ولية التربية الرياضيةالتدريسية لكالب 

 

1998 

3.  

سقييم أهداف اإلستراسيةية التعليمية بكلية 

 التربيــــــة الرياضيـــة

 ى  ضاء الةادة يااعتماد األواديم   

 

 2018مارس/

المؤسمر العلمت الديلت الثالث للةمعية  •

ااىريقية لعلام الرياضة المقام ىت 

 29- 28المملكة العربية المغربية من 

اامعة ملمد ال امس  – 2018مارس 

 بالربا   ولية علام التربية .

 

4.  

 

برلامج سعليم  مقترح لال القة اللروية ي سأثيره 

علت سلسين بعض الميارات اللروية ااساسية 

 بدرس التربية الرياضية

 

 2014ياليار

TAIE ,Theories  & 

Applications The 

International Edition vol 5 

,NO 3 

5.  

سأثمر أست دام التعلم الظحط علت مستاا أداء 

مسابقة الاثب الكاي  بكريقة ال كا ىت اليااء 

 لكالب ولية التربية الرياضية

 

 

TAIE ,Theories  & 

Applications The 

International Edition vol 5 

,NO2 
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 المرحلة عنوان الرسالة اسم الباحث م
تاريخ 

 المناقشة

 صالح ابراهيم ابو عجيلة  .1
تقويم مقرر تربية بدنية لطالل قسم معلم الفصل 

 التربية بليبياببعض كليات 
 3/2018 دكتوراة

 محمد غانم القزاز  .2
صعوبات دمج التالميذ ذوى القدرات الخاصة 

 فى درس التربية الرياضية للمرحلة االبتدائية
 9/2017 ماجستير

 ايهال عمر شفيق  .3
قائم على نموذج كورت للتفكير تأثير برنامج 

 على التحصيل المعرفى بكلية التربية الرياضية
 5/2017 ماجستير

 محمد محمود ابو زيد  .4

برنامج تدريبى قائم على الكفايات المهنية 

لمعلمى التربية الرياضية لذوى االحتياجات 

 الخاصة 

 7/2016 دكتوراة

 محمد اسماعيل الخرادلى  .5
على بعض مظاهر تأثير برنامج للتربية حركية 

 االبتدائيةالسلوك العدوانى لدى تالميذ المرحلة 
 6/2015 ماجستير 

 محمود السيد ابراهيم أبو كليلة  .6
دور منهج التربية الرياضية فى اكتسال الثقة 

 الرياضية لتالميذ المرحلة االبتدائية
 3/2017 تيرماجس

 شيماء على السعيد ابو كشك  .7

ثأثير استخدام االلعال الحركيةعلى صعوبات 

التعلم بدرس التربية الرياضية لتلميذات 

 المرحلة االعدادية 

 3/2107 ماجستير 

 محمد سعيد عبد الحكيم   .8

تأثير برنامج مقترح لاللعال الشعبية على 

تحسين بعض الحركات االساسية ة القيم 

 االجتماعية الطفال ما قبل المدرسة

 4/2017 ماجستير 

 خالد ابراهيم احمد محمد   .9

وحدة تعليمية مقترحة ة تأثيرها على بعض 

المهارات الحركية و القيم الجمالية لتالميذ 

 المرحلة االبتدائية

 1/2016 ماجستير 

 محمد عاصم محمد غازى   .10

تاثير استخدام برمجية تعليمية مقترحة عالى 

الحركية االساسية تحسين اداء بعض المهارات 

 لتالميذ الصفوف االولية االبتدائية

 2/2016 ماجستير 

 محمد فضل هللا محمد سلطح  .11

تاثير استخدام استراتيجية التكامل التعاونى 

على نواتج تعلم بعض المهارات الحركية 

 بدرس التربية الرياضية

 3/2016 ماجستير

 خالد سليمان عيسى خليفة   .12
إعداد معلم التربية البدنية بكليات تقويم برنامج 

 التربية بليبيا
 3/2015 دكتوراة

 مجدى ابو بكر عمر حمزة  .13

اسلول العصف الذهنى على التحصيل المعرفى 

لمقرر طرق التدريس و التفكير االبداعى لطالل 

الفرقة الثانية بكلية التربية الرياضية بجامعة 

 طرابلس

 4/2014 دكتوراة 

 حسينهوشيار عمر   .14

تأثيراستخدام التغذية المرتدة على تعلم سباحة 

الزحف على البطن لدى طالل كلية التربية 

 الرياضية جامعة السليمانية

 1/2014 ماجستير

 جروان جميل حميد  .15

تأثير استخدام الوسائط المتعددة على التحصيل 

المعرفى و المهارى لبعض وحدات المقرر 

 معهد الرياضة بالعراقالتربية الكشفية لطالل 

 2/2014 ماجستير

 فتحى رجب همل   .16
منهج مقترح فى كرة اليد لطالل قسم التربية 

 البدنية بكلية التربية التربية جامعة المرقب
 6/2014 دكتوراة 

 ربال عبد الرازق طه   .17

فاعلية استخدام استراتيجية الرحالت المعرفية 

((web.Quest فى تحسين الجانب المعرفى و

بعض المهارات الحركية لدرس التربية 

 6/2014 ماجستير
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  العلمية: المؤلفات -8

 المشاريع : -9

 المشروعات:

 الجهة المموله للمشروع عنوان المشروع قيمة المشروع السنة

    

    

    

 الخبرات : -10

 - ااشراف ي التاايه للكالب المعلمين بمدارس ملاىية ااسكظدرية - .1

 - المحاروة ىت مؤسمرات ي يرش عم  سكاير برامج الرياضة المدرسية - .2

 -عضا باللةظة الثقاىية بالكلية . المحاروة ىت أعمال اامتلالات الحفاية ي التلريرية ي العملية ي الكظتريل بالكلية  - .3

  –عضا لةظة يضع ضاابط سدايل الكتاب الةامعت بالكلية  - .4

 المحاروة ىت اختمارات القدرات للكالب الةدد . .5

 عضا بلةظة المكتمة بالكلية . .6

 المةتمع بالكلية .عضا بلةظة خدمة  .7

 الرياضية لتلميذات المرحلة االعدادية

 حسن سليمان امحمد الشطور  .18

المشكالت على تاثير دمج التعلم التعاونى وحل 

بعض المهارات الحركية و الجوانب االجتماعية 

 لتالميذ المرحلة االساسية

 8/2014 دكتوراة

 محمد جمعة ضوى  .19

تاثير وحدة دراسيةللجمباز على تحسين بعض 

المهارات الحركية ة الحياتية و التحصيل 

 المعرفى لتالميذ المرحلة االعدادية

 9/2014 دكتوراة 

 مبروك ضحارحال قناوى   .20
فى المرحلة مقارنة مناهج التربية الرياضية 

 االبتدائية فى كل من مصر و انجلترا
 6/2012 ماجستير

 عماد احمد محمد ابو شبانة   .21

تاثير استخدام استراجية خرائط المفاهيم 

بمساعدة الكمبيوتر على بعض الحراكات 

الحركية و التحصيل المعرفى بدرس التربية 

 الرياضية

 7/2010 ماجستير

 مجدى عاطف محمد محجول  .22
عوامل هدر وقت درس التربية الرياضية 

 لتالميذ المرحلة االعدادية
 ماجستير

11/

2010 

 عبدهللا سعيد موسى   .23

برنامج العال تميهدية على بعض القدرات تاثير 

الحركية و المهارات االساسية فى كرة القدم 

 الفكريةلدى تالميذ مدارس التربية 

 6/2009 ماجستير

 
 سنة النشر الغالف اسم الكتال المؤلفين

1-  
 عبير معوض –محسن حمص 

 حسن سليمان

الدمج بين اساليب تدريس التربية 

الرياضية لتالميذ المرحلة 

 االساسية

 2015َ 

2-      

3-      

4-      
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 . ااشراف ااواديمت علت الماحثين بمرحلة المااستير يالدوتاراة ي مرحلة المكالارياس - .8

 

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

 المكالارياس ي الدراسات العليا .عضا لةظة الكلية لتللي  ي سقييم الارقة اامتلالية لمرحلتت  -1

 عضا باحدة القياس ي التقايم ي سللي  الميالات بالكلية . - -2

 المحاروة ىت الدراسات ال ا ة بمعايير محريع التكاير المستمر ي التأهي  لالعتماد  - -3

 ااشتراك ىت محريع التكاير المستمر ي التأهي  لالعتماد عضاا ىت معيار التعليم ي التعلم ي التسييالت المادية للتعلم  -- -4

 .عضا ىت معيار المعايير ااواديمية ىت محريع التكاير المستمر ي التأهي  لالعتماد -5

 اللغات : -12

1- -------------------------------------------------------------------- 

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

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

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

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

 


