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CV 

 

 :بيانات عامة -1

 محسن محمد محمد سلطح االسم:

 استاذ مساعد بقسم الرياضة المدرسية الوظيفة الحالية: 

  1982/  4/  24تاريخ الميالد: 

 متزوج الحالة االجتماعية: 

 دمنهور / البحيرةالعنوان: 

 01111312966رقم الموبايل: 

     28204241804071  الرقم القومى :

     Dr\mohsensaltah@yahoo.com                              البريد االلكتروني:

 المؤهالت العلمية: -2

 (:التدرج الوظيفي األكاديمي )الداخلي والخارجي -3

 الدولة الجامعة / المؤسسة التعليمية سنة االلتحاق بها الوظيفة

 2005 معيد

 مصر االسكندرية

 2008 مدرس مساعد

 2012 مدرس دكتور

  نائب وحدة ضمان الجودة 

عضو في مجلس إدارة معمل 

 الميكانيكا الحيوية 

 

 

 :األنشطة التدريسية -4

 :  منها التخصصية القسم لمواد المدرسية الرياضة بقسم دكتور مدرس

 . المقارنة الرياضية التربيةـ 2 ( . 2)  البدنية التربية تدريس طرقـ 1

 . الجمباز تدريس طرقـ 4               . الخارجى الميدانى التدريبـ 3

 . المنازالت تدريس طرقـ 6                         .  التمهيدية االلعابـ 5

  .  الداخلي الميداني التدريبـ 7

 الدورات التدريبية:  -5

 اسم الجهة المانحة توقيت الدورة اسم الدورة م

1.  
 ـ تكوين الفرق والعمل الجماعى

2012 

قدرات أعضاء مركز تنمية 

 هيئة التدريس

 

 2017 ـ الجوانب القانونية والمالية  فى االعمال الجامعية  .2
مركز تنمية قدرات أعضاء 

 هيئة التدريس

 2013 ـ معايير الجودة فى العملية التدريسية  .3
مركز تنمية قدرات أعضاء 

 هيئة التدريس

مركز تنمية قدرات أعضاء  2013 ـ نظم االمتحانات وتقويم الطالب  .4

 الدولة الجامعة / المؤسسة التعليمية السنه الدرجة العلمية

 م 2004 البكالوريوس /الليسانس -1

 م 2008 الماجستير -2 مصر االسكندرية

 م 2012 الدكتوراه -3
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 هيئة التدريس

 2007 ـــ النشر الدولى للبحوث العلمية  .5
مركز تنمية قدرات أعضاء 

 هيئة التدريس

 2017 ـــ استخدام التكنولوجيا فى التدريس  .6
مركز تنمية قدرات أعضاء 

 هيئة التدريس

 

 

 األنشطة البحثية: -6

 الماجستير والدكتوراه واألبحاث الدولية والمحلية المنشورة  بحثى

 جهة النشر التاريخ عنوان البحث م

1.  

فعالية استخدام بعض اساليب التدريس المتباينة على االداء 
لبعض مهارات الجمباز لتالميذ  المعرفيالمهارى والتحصيل 

 .    المرحلة االعدادية

2008 

 غير منشورة

2.  

تعليم بعض المهارات  تأثير استخدام المدخل المنظومى فى. 
الحركية والتحصيل المعرفي والقدرة على التفكير االبتكاري 

 .بدرس التربية الرياضية لتالميذ المرحلة االعدادية

2012 

3.  

صعوبات الوصول إلى جودة األداء في التدريب الميداني من وجهة 
تدريس بكلية التربية الرياضية ن تخصص الطالب  المعلمي نظر

 للبنين جامعة اإلسكندرية

2015 

كلية التربية الرياضية 

للبنين ـ جامعة 

 االسكندرية

4.  

على التحصيل المعرفى  v"تأثير استخدام خريطة الشكل 
والمهارات التدريسية لمقرر طرق تدريس الجمباز للطالب المعلمين 

 بكلية التربية الرياضية "

2015 

كلية التربية الرياضية 

للبنين ـ جامعة 

 السكندريةا

5.  

Design a scale of teaching competencies for 

students teachers in faculties of physical 

education. 

 بكليات المعلمين للطالب التدريسية للكفايات مقياس تصميم

 .الرياضية التربية

2015 

كلية التربية الرياضية 

للبنات بالجزيرة ـ جامعة 

 حلوان

 

6.  

 على العقلى بالتصور المدعومة الجزئية الطريقة استخدام تأثير"

 لطلبة باألدوات التمرينات مهارات بعض وجمل أداء مستوى

 " باإلسكندرية للبنين الرياضية التربية بكلية الثانية الفرقة

2016 

كلية التربية الرياضية 

للبنات بالجزيرة ـ جامعة 

 حلوان

7.  

 لدى المركبة المهارات بعض على تمهيدية العاب برنامج تأثير

 2017 اإلعدادية للمرحلة الخارجي بالنشاط المشاركين التالميذ

كلية التربية الرياضية 

للبنات بالجزيرة ـ جامعة 

 حلوان

8.  

تأثير استخدام استراتيجية الصف المعكوس على التحصيل " 

المعرفي واالتجاهات نحو مقرر طرق التدريس لطالب الفرقة 

 بكلية التربية الرياضيةالثانية 

2017 

كلية التربية الرياضية 

للبنين ـ جامعة 

 االسكندرية

9.  

"Teaching Program for development of 

creative thinking learning competencies in the 

teacher students of the Faculty of Physical 

Education for Men, Alexandria University" 

 لدى اإلبداعي التفكير تعليم كفايات لتنمية تعليمى برنامج" 

2017 

كلية التربية الرياضية 

للبنات بالجزيرة ـ 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

    

    

    

 جامعة للبنين الرياضية التربية بكلية المعلمين الطالب

 االسكندرية

 المرحلة عنوان الرسالة اسم الباحث م
تاريخ 

 المناقشة

1.  

استخدام األلعاب الحركية على صعوبات  تاثير شيماء على السعيد أبو كشك
التعلم بدرس التربية الرياضية لتلميذات المرحلة 

 االعدادية

 2017 ماجستير

2.  
استخدام الكتاب المجسم على نواتج التعلم بدرس  تاثيرـ  أحمد محمد بسيونى عوض

 التربية الرياضية لتالميذ المرحلة االبتدائية
 2018 ماجستير

3.  
ـ تقويم منظومة التربية الرياضية بمرحلة التعليم  عثمان عثمان اسماعيل

 األساسى العليا بمحافظة غزة
 2015 دكتوراه

4.  

المفاهيم باستخدام أسلوب التعلم  ـ فعالية خرئط طه محمد طه
التعاونى على التحصيل المعرفى وبعض المهارات 
الحركية بدرس التربية الرياضية لتالميذ المرحلة 

 االعدادية األزهرية

 2015 ماجستير

5.  

تأثير استخدام التعلم النشط على تحسين بعض  ـ عمرو مصطفى السايح
القدرات البدنية والمهارات الحركية فى كرة القدم 

 ( سنه12-9للمرحلة السنية من )

 2015 دكتوراه

 
 سنة النشر الغالف اسم الكتاب المؤلفين

 أد / مصطفي السايح  -1

 أم د / طه صبحي

 أ م د / محسن سلطح

 2017  التربية الرياضية المقارنة 

 أد/ نوال شلتوت   -2

 أ م د / محسن سلطح

 م د / حسام البدري

 2018  2طرق تدريس التربية الرياضية 

3-      

4-      
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 الخبرات : -10

 .  تدريس تخصص الرابعة للفرقة عملية تربية مدارس علي مشرف -1

 2009 إلى 2007 من الفترة فى سموحة بنادى الخاصة االحتياجات لزوى مدرب -2

3-  

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

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

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

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

 منسق القسم لدى وحدة ضمان الجودة لمرحلة البكالوريوس -1

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

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

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

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

 اللغات : -12

 -------------------------------------------------------------------ال يوجد- -1

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

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

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

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

 


