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 :بيانات عامة -1

 ميرفت على حسن خفاجه االسم:

 استاذ طرق التدريس الوظيفة الحالية: 

 1/8/1953تاريخ الميالد: 

 متزوجهالحالة االجتماعية: 

 االسكندريه -شدش –شارع مرتضى باشا  46العنوان: 

 01222218128رقم الموبايل: 

       : الرقم القومى

       dr.mervatkhafaga@hotmail.com                            االلكتروني:البريد 

 المؤهالت العلمية: -2

 (:الوظيفي األكاديمي )الداخلي والخارجيالتدرج  -3

 الدولة الجامعة / المؤسسة التعليمية سنة االلتحاق بها الوظيفة

 1977 معيد

 مصر جامعه االسكندريه

 1982 مدرس مساعد

 1988 مدرس دكتور

  نائب وحدة ضمان الجودة 

عضو في مجلس إدارة معمل 

 الميكانيكا الحيوية 

 

 

 :األنشطة التدريسية -4

–علام المجتما   -االلعاا  التمهيدياه-البحا  العلماى-)طارق التادريس-تدريس عده مقررات لمرحله البكاالوريوس------- -1

طارق تادريس  – طارق تادريس المناا الت –طارق تادريس التمريناات -التربياه الحركياه-طرق تادريس االنشاطه الحركياه

 (الجمبا 

 -----------------------طرق تدريس االنشطه الحركيه) —التدريس للدراسات العليامرحله الدبلوم -2

حلقه بح  فى المناهج وطرق  –تدريس مقررات المنشأت الرياضيه التدريس لمرحله الماجستير ------ -1

دراسات متقدمه فى المناهج  التوجية واالشراف التربوى -تطبيقات فى المناهج وطرق التدريس -التدريس
 وطرق التدريس

 --------------------------------تدريس مقرر التقنيات التعليميه والتعليم االلكترونى—حله الدكتوراهرالتدريس لم--- -3

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

 الدورات التدريبية:  -5

 اسم الجهة المانحة توقيت الدورة اسم الدورة م

1.  
تدريب المتدربين  TOT (اجتياز دورة

 .واعتمادهم(
1990 

 جامعه االسكندريه

 

 كيه التربيه الرياضيه 2000تحت عنوان التعليم االلكترونى بين ندوه  .3  .2

 الدولة الجامعة / المؤسسة التعليمية السنه الدرجة العلمية

 1977 البكالوريوس /الليسانس -1

 1982 الماجستير -2 مصر جامعه االسكندريه

 1988 الدكتوراه -3
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 النظرية والتطبيق
 

 

4.  
تصميم وتفعيل أداة لتقييم طالب ندوه 

 التدريب الميدانى
 كليه التربيه الرياضيه 2007

5.  
 التعلم مجال فى الراجعة التغذية تطبيقات ندوه

 الحركى
 كليه التربيه الرياضيه 2009

 قسم الرياضه المدرسيه 2010 التعليم االلكترونىندوه فى   .6

7.  
حول دراسات تطبيقية فى المناهج وطرق  ورشة عمل

 التدريس
 مؤتمر قسم الرياضه المدرسيه 2011

8.  
 تصميم وتفعيل أداة لتقييم طالب التدريب الميدانى .

 
 كليه التربيه الرياضيه 2011

 

 

 األنشطة البحثية: -6

 بحثى الماجستير والدكتوراه واألبحاث الدولية والمحلية المنشورة 

 :على رسائل الماجستير والدكتوراه العلمىاألشراف  -7

 جهة النشر التاريخ عنوان البح  م

1.  
تنظيم محتوى منهج التربية الرياضية على رفع 
مستوىاللياقة البدنية للصف الخامس االبتدائى 

 لمنطقة شرق االسكندرية

1981 
كليه التربيه الرياضيه للبنين جامعه 

 االسكندريه
2.  

اثر استخدام اساليب مختلفة فى تنظيم محتوى 
الوحدات الدراسية على مستوى بعض القدرات 

 البدنية والمهارات الحركيةبالمرحلة

1988 

3.  

إستراتيجية مقترحة لتدريب معلمي التعليم األساسي 
في ضوء إحتياجاتهم التدريبية لمجال تقنيات التعليم 

 ووسائلة "
 

10/2013 
كليه التربيه وعلوم الرياضه جامعه 

 طرابلس

4.  

آليات استخدام الحاسب اآللى والتعليم اإللكترونى فى 

 " اإلعداد المهنى لطالب كلية التربية الرياضية
                                                                                           

2011 
كليه التربيه الرياضيه للبنين جامعه 

 االسكندريه

   تقويم دور السياحة الرياضية في التنمية السياحية  .5

6.  
برنامج تدريبى مقترح لمعلمى التعليم االساسى اثناء 

 ضوء احتياجاتهم التدريبيهفى  الخدمه
  

3/2018 
المؤتمر الدولى الثال  للجمعيه 

االفريقيه لعلوم الرياضه امقام فى 

 المغر –جامعه الملك محمد الخامس 

7.  

آليات استخدام الحاسب اآللى والتعليم اإللكترونى فى 
 اإلعداد المهنى لطالب كلية التربية الرياضية "

                                                                                           
                                                                        

 
كليه التربيه الرياضيه للبنين جامعه 

 االسكندريه

 المرحلة عنوان الرسالة اسم الباح  م
تاريخ 

 المناقشة

 محمود احمد الدسوقى  .1

تاثيرالتعلم النقال على التحصيل المعرفى 

وبعض المهارات الحركيه واختزال قلق التعلم 

 فى كره اليد للمعاقين سمعيا  

 2015 دكتوراه

 جروان جميل حميد  .2
تاثير استخدام الوسائط المتعدده على التحصيل 

المعرفى والمهارى لبعض وحدات مقرر التربيه 
 2014 ماجستير
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  العلمية: المؤلفات -8

 المشاري  : -9

 المشروعات:

 الجهة المموله للمشروع عنوان المشروع قيمة المشروع السنة

   ال يوجد 

    

    

 الخبرات : -10

 االشتراك فى لجان تقييم الطال  االوائل فى التربيه العمليه- -1

لجنه ثقافياه –لجنه شؤون التعليم والطال  –االشتراك والعمل كعضو فى اللجان المنبثقه من مجلس الكليه )لجنه المكتبه  -2

 -عضو بمجلس الكليه–لجنه الدراسات العليا –

 لمده خمس اعوام متتاليهكرئيس كنترول العمل - -3

 .والقسمالمشاركة فى لجان وضع المحتوى وتوصيف المقررات بالكلية  - -4

 الكشفيه 

 عبد هللا سعيد   .3

تاثير كال من االتصال الفورى االلكترونى 

والتصور العقلى على تطوير بعض المهارات 

 التدريسيه لطال  التدريب الميدانى الداخلى 

 2013 دكتوراه

 لمياء على الشناوى  .4

على بعض المهارات التعلم النشط تاثير 

الحركيه والسلوك العدوانى فى درس التنربيه 

 الحركيه

 2015 ماجستير

 محمود احمد الدسوقى  .5
تعليم تاثير التعلم النقال على التحصيل المعرفى  

 وبعض المهارات  الحركيه واختزال قلق التعليم
 2015 دكتوراه

 فائزه جمعه عبد هللا  .6

تصميم استراتيجيه الستخدام التعليم االلكترونى 

بكليات علوم التربيه البدنيه والرياضيه 

 بالجماهيريه الليبيه

 2012 دكتوراه

 
 سنة النشر الغالف اسم الكتا  المؤلفين

1-  
مصطفى –ميرفت خفاجه 

 السايح محمد

علم المجتمع 
 الرياضى.

 

 

 1999 

ميرفت  –فاطمه عوض صابر   -2

 على خفاجه

أسس ومبادئ البحث العلمى فى 
 المجال الرياضى

 2002 

3-  
 ميرفت خفاجه –نوال شلتوت 

التدريس فى التربية الرياضية طرق 
 )التدريس للتعليم والتعلم(.

 2003 

 -نوال شلتوت– كيه كامل   -4

 ميرفت خفاجه

اساسيات فى 
تدريس التربيه 

 الرياضيه
 2003 

5-  
مصطفى  –ميرفت خفاجه 

 السايح

المدخل الى طرائق 
تدريس التربية 

 الرياضية.

 

 2007 

ميرفت  –عادل عبد الحافظ   -6

 خفاجه
االلعاب التمهيديه 

 نماذج وتطبيقات
 2016 
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 تقييم العديد من االبحاث العلمية لترقية االساتذة و االساتذة المساعدين. -5
  رسائل الدكتوراة --و االشراف العلمى على العديد من رسائل الماجستير -6

 و الدكتوراهاالشتراك فى مناقشة العديدمن رسائل الماجستير -7

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

 رئيس معيار  المعايير االكاديميه فى اداره الجوده بالكليه - -1

 تقييم البرامج المختلفه اداره وتدريب وتدريس- -2

 توصيف البرامج والمقررات  -3

 تطوير المقررات والبرامج- -4

 اللغات : -12

 االنجليزيه  -1

 الفرنسيه -2


